•

10 495 událostí, zjištěných nebo oznámených

•
•

Z toho:
přestupků: 3 697
trestných činů: 11

•

bylo přijato 2 066 volání na tísňovou linku
Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

•
•
•

řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 2
zadržení hledaných osob: 3
převoz na záchytku: 109

•
•
•
•

krádeže v obchodních domech: 57
ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 41
porušení vyhlášek města: 260
porušení nařízení města
(podomní prodej): 1

•
•
•

řešených cyklistů: 90
zjištěných komunikačních závad: 237
znečištění veřejného prostranství: 14

•

počet evidovaných černých skládek: 89
- v místech často vznikajících černých skládek se využívají „fotopasti“

•

při stížnostech na hluk se používá přístroj na orientační měření
hladiny hluku

Ve třetím čtvrtletí 2017 požádalo na telefonních linkách městskou policii o radu,
pomoc, informaci, či ohlásilo událost 2 066 občanů.
Na strážníky se obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života, zdraví nebo v
tíživé životní situaci. V této souvislosti strážníci pomohli 106 lidem.

Rada či pomoc se rovněž týká dopravy, parkování, hledání adres, organizací či
institucí.

•

Doručování úředních písemností (za 3. čtvrtletí doručeno : 28 pro soud,
17 pro obec)

•

Zajištění bezpečnosti pracovníků MMHK při terénních úředních
jednáních

•
•

Pomoc při sportovních a kulturních společenských akcích
Na žádost PČR - poskytnutí nezúčastněné osoby
- nasazení TPZOV
- spolupráce při řešení řidičů pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky

- usměrňování dopravy (např. při dopravní nehodě)

•

Na žádost zdravotníků - prověřování nahlášených událostí
- zajištění bezpečnosti zdravotníků při ošetření či
převozu agresivních osob

20.07.2017 - Podezření na opilého řidiče motorového vozidla bylo
oznámeno na tísňové lince městské policie. Oznamovatel jel za vozidlem,
které kličkovalo z jedné strany silnice na druhou, zpomalovalo, zrychlovalo
a bylo zjevné, že řidič neovládá řízení. Před příjezdem hlídky vozidlo
zastavilo u krajnice. Strážníci zjistili, že za volantem sedí starší žena a spí.
Vedle ní, na sedadle spolujezdce, byly rozdělané dvě krabice od vína.
Hlídka ženu probudila a požádala, aby vystoupila. Z jejího chování,
nekoordinovaných pohybů a nesouvislé řeči bylo jasné, že je pod vlivem
alkoholu.
Ani na několikátý pokus dechovou
zkoušku nezvládla. Na místo byla
přivolána Policie ČR, která si
událost převzala k řešení. Policisté
při následné dechové zkoušce
ženě zjistili 3,91 promile alkoholu.

28.07.2017 - Hlídka městské policie si nedaleko obchodního centra
všimla muže, sedícího v nepřirozené poloze na předzahrádce restaurace.
Vedle něho postávala starší žena. Strážníci se jí dotázali, zda nepotřebují
pomoc. Žena sdělila, že se jedná o jejího manžela, kterému se právě
udělalo nevolno. Senior na oslovení nereagoval, a jak strážníci zjistili,
ani nedýchal. Okamžitě ho proto položili na zem a začali s nepřímou
srdeční masáží. Zároveň kontaktovali i záchrannou službu.

Před jejím příjezdem se
podařilo
hlídce
obnovit
základní životní funkce a muž
nabyl
vědomí.
Posádka
záchranné služby si ho pak
převzala do péče.

08.08.2017 - Na frekventované silnici v centru města došlo ke střetu
cyklistky s motorovým vozidlem. Právě projíždějící hlídka městské policie
spatřila, vedle nabouraného vozidla a rozbitého kola, ležet mladou ženu. Ta
se nehýbala a krvácela z hlavy. Strážníci jí okamžitě přispěchali na pomoc.
Druhá účastnice nehody již přivolávala záchrannou službou. K hlídce, která
poskytovala první pomoc, se přihlásil okolo procházející muž a uvedl, že je
zdravotník.

Až do příjezdu záchranné služby
pak
společně
kontrolovali
zdravotní stav zraněné ženy. Po
prvotním ošetření lékař rozhodl
o jejím převozu do nemocnice.
Dopravní nehodu si k řešení
převzala Policie ČR.

13.08.2017 –V postranních uličkách centra města si ve večerních
hodinách skupinka asi deseti dětí mezi sebou předávala předmět, který
vypadal jako střelná zbraň. Zábava dětí vypadala opravdu nebezpečně,
proto kolemjdoucí lidé upozornili městskou policii. Operační důstojník
okamžitě na místo vyslal nejbližší hlídku. Strážníci zjistili, že se jedná o
airsoftovou pistoli.
Ani ta však v rukou dětí nemá, co
dělat. Kontaktovali proto rodiče
dívky, která si zbraň, bez jejich
svolení, z domu odnesla. Hlídka
dospělé
poučila
o
možných
důsledcích a předala jim zbraň i
dceru do péče.

18.08.2017 - Na tísňové lince městské policie byla krátce před 22. hodinou
přijata žádost o vyslání hlídky. Oznamovatel uvedl, že na autobusové zastávce
v centru města stojí trojice mužů a jeden z nich míří na cestující autobusu
dlouhou střelnou zbraní. Vyděšeným lidem se pak hlasitě smějí. Operační
důstojník na místo okamžitě vyslal hlídky. Do tří minut byli strážníci na místě.
Muže, který držel v ruce zbraň, vyzvali, aby ji odložil na zem a odstoupil.
Jednalo se naštěstí „pouze“ o airsoftovou pušku.

I tak muž porušil povinnost vyplývající ze
Zákona o střelných zbraních a střelivu,
proto bude jeho jednání projednáno u
správního orgánu.

21.9.2017 - V areálu hradeckého letiště byla nalezena srna, která uvízla při
prolézání starým plotem. Sama se nedokázala vyprostit. Přivolaným
strážníkům odchytové služby se podařilo rozšířit prostor, ve kterém měla
uvězněnou nohu a vytáhnout ji. Zranění byla pouze povrchová, proto mohla
být vypuštěna do přírody. O několik hodin později pak strážníci odchytávali
klisnu Sofinku, která utekla z ohrady a pohybovala se po komunikaci. Hrozilo
nebezpečí srážky s motorovým vozidlem. Strážníci jí nabídli jablko, kterému
neodolala a nechala se odvést ze silnice na trávu. To už přicházel i její majitel.
Ten hlídce poděkoval a omluvil se. Vysvětlil, že mu již poněkolikáté někdo
odcizil baterii k elektrickému ohradníku.

Strážníci se zaměřují na kontrolu dodržování vyhlášek města.
Zejména pak na vyhlášky:

•

zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti
(blokovou pokutou řešeno 47 osob)

•

týkající se pohybu psů, uklízení psích exkrementů a dodržování povinnosti
mít psa řádně přihlášeného (za porušení této vyhlášky bylo v
přestupkovém řízení blokovou pokutou řešeno 107 osob)

•

ve třetím čtvrtletí bylo zkontrolováno 479 psů a 189 odchycených zvířat
bylo převezeno do útulku

Strážníci hradecké městské policie řeší denně více než 114 událostí. Jedná se
především o události související s dopravou a parkováním, přes pomoc
občanům, až po zásah proti opilým či násilnickým osobám. Stále častěji se
setkávají se stále se zvyšující agresivitou lidí, vůči kterým zasahují. V zájmu
ochrany života a zdraví osob a své vlastní, při ochraně majetku a veřejného
pořádku, jsou stále častěji nuceni použít donucovacích prostředků.

Není výjimkou, že řeší i velmi vyhrocené situace, na které musí být náležitě
připraveni. Všichni strážníci v přímém výkonu proto procházejí školením a
výcvikem. Mimo pravidelného výcviku v použití donucovacích prostředků
strážníci pod vedením instruktora přípravy nacvičují zvládnutí krizových
situací a učí se správně reagovat. Ve třetím čtvrtletí bylo nutno použít
donucovací prostředky při 12 událostech.
Výcviky jsou tematicky zaměřené například na:

•

Aktivního střelce - útočník se pohybuje se zbraní v ruce v prostorách,
kde je větší počet osob (např. školy, kina, veřejné budovy).

•

Agresivní osobu – agresivní, opilý nebo zfetovaný člověk obtěžuje,
ohrožuje nebo útočí v uzavřeném prostoru (např. v restauraci, kině, úřadu,
škole nebo prostředku hromadné dopravy).

•

Fanoušky – při sportovních akcích skupiny agresivních fanoušků na
stadionu, či ve městě, narušují veřejný pořádek, ničí majetek, dopouští se
výtržností, či jiného protiprávního jednání.

Po absolvování těchto výcviků je strážník schopen v případě reálného
nebezpečí správně reagovat a odpovídajícím způsobem zasáhnout.

•

Rock for People 2017

•

Šampionát Evropy závodů vozítek s pedály

•

Návštěva ministra financí Ing. Ivana Pilného

•

Air Festival 2017

•

ME v driftu

•

Cvičení IZS „Dálnice 2017“

•

Pietní akt T.G. Masaryka

•

Nábřeží keramiky a skla

•

Hip Hop Camp 2017

•

Nábřeží paromilů 2017

•

Veteran club

•

Hradecké léto – plocha Aldis

•

Pietní akt – T.G. Masaryka

•

Mapování HK dronem

•

Raftové závody – Mezi mosty

•

Slavnosti vína

•

Třebešské posvícení

•

Slavnosti královny Elišky

•

Svoz nebezpečného odpadu

•

CIAF 2017

•

Hokejová utkání

•

Vodácký maratón

•

Fotbalová utkání

•

Krajský soud – nácvik evakuace

•

Dohled nad fanoušky

•

Zahájení školního roku 2017/18

•

Gočárovy schody

•

Cyklokrytérium 2017

•

Město na kolech

•

Hradecký koštýř

•

Královéhradecké dožínky 2017
doprovod kočáru

Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na
sociálně-patologické jevy. Přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané
cílové skupiny, od školáků v mateřských a základních školách, přes studenty
středních škol až po seniory.
V prázdninových měsících realizovali strážníci OPK na dopravním hřišti
programy pro děti z příměstských táborů a mateřských center, prezentovali
MP při konání Dne složek IZS a ve spolupráci s KÚ KHK a složkami IZS se
zúčastnili akce „Bezpečně na silnici“.
V průběhu září bylo zrealizováno 14 přednášek pro 148 žáků a studentů.

V prvních dnech školního roku, kdy jsou děti často myšlenkami ještě na
prázdninách, jsou roztržité a nepozorné, zvyšuje Městská policie Hradec
Králové počet strážníků a asistentů prevence kriminality, dohlížejících na
jejich bezpečné přecházení.
Během celého školního roku pak hlídky městské policie stojí u vytipovaných
nejrizikovějších přechodů v blízkosti základních a mateřských škol. Jedná se
především o lokality s hustým provozem nebo nepřehledná místa.
Rodičům nejmenších školáků
strážníci doporučují nacvičit si
cestu do školy i ze školy. Děti jsou
pak lépe připravené na možná
rizika a nebezpečí, která je
mohou cestou potkat.

Hradecká městská policie uspořádala v areálu Stříbrný rybník pro žáky z
druhého stupně základních škol již
9. ročník „Sportovního dne s Městskou policií Hradec Králové“.
Terénní běžecká soutěž je spojena s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích.
Akce se zúčastnilo se ve dvou věkových kategoriích (6. - 7. a 8. - 9. ročníky)
čtyřicet tříčlenných družstev z dvanácti hradeckých základních škol.
Pohár ředitele městské policie si letos odnesla - v kategorii 6. - 7. ročníků
Základní škola Kukleny a v kategorii 8. - 9. ročníků ZŠ Habrmanova.

.
V měsíci září proběhl na Základní škole Habrmanova branný den,
tematicky zaměřený na „Aktivního útočníka (střelce)“. V teoretické části
instruktor přípravy Městské policie Hradec Králové PhDr. Jaroslav
Matoušek seznámil žáky z osmých a devátých ročníků s nejčastějším
motivem jednání takového útočníka, s pravidly chování v případě jeho
útoku a jak v této situaci komunikovat s policií. Vše se neslo v duchu hesla:
„Utíkej! Schovej se! Bojuj!“ V praktické části si žáci vyzkoušeli rychlé
opuštění školní budovy, jak zabránit útočníkovi vniknout do třídy a
nakonec, pokud by nebyla jiná možnost, i jeho eliminaci. Přednáška a
praktické cvičení na toto velice aktuální téma se setkalo s velice pozitivním
ohlasem nejenom ze strany samotných žáků, ale i pedagogů školy.

Čím dál častěji se řidiči městské hromadné dopravy setkávají s agresivními
cestujícími. Aby byli připraveni na možný útok a dokázali se aktivně bránit, byl
osloven instruktor přípravy strážníků hradecké městské policie PhDr. Jaroslav
Matoušek. Instruktor přípravy zrealizoval v zázemí Dopravního podniku Hradec
Králové seminář sebeobrany pro řidiče a řidičky. V teoretické části seznámil
účastníky s tím, co je sebeobrana, jednotlivé její fáze, právní rámec sebeobrany
(zejména § 29 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník - nutná obrana) a
především specifika sebeobrany v prostředku MHD. V praktické části, která
probíhala přímo v autobuse, si účastníci vyzkoušeli několik základních technik
sebeobrany. Seminář se setkal s velmi pozitivním hodnocením ze strany všech
účastníků, proto bude spolupráce mezi městskou policií a dopravním podnikem
dále pokračovat.

Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného
injekčního materiálu po drogově závislých osobách s o.s. Laxus. Občanské
sdružení se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací. Nalezený nebezpečný
materiál odborně likviduje.
Ve třetím čtvrtletí 2017 bylo nalezeno a předáno 304 kusů stříkaček.

Městská policie HK spolupracuje při řešení osob mladších 18 let s Oddělením
sociálně právní ochrany dětí MMHK.

•

Ve třetím čtvrtletí 2017 se předávalo na OSPOD 15 událostí, které se týkaly

27 osob mladších 18ti let.

•

1 dítě se „jako ohrožené“ předávalo kurátorům.

•

MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí
sociálních služeb MMHK v prvním čtvrtletí 6
ohrožených seniorů.

•

OPK předalo 6 obětem trestného činu kontakt na
terapeuty a poradce.

Hradecká městská policie se aktivně podílí i na řešení problematiky domácího
násilí. V rámci této problematiky spolupracuje městská policie s Policií ČR,
soudy, Probační a mediační službou, Oddělením sociálně právní ochrany dětí
MMHK, Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Nomií a
odbornými psychologickými poradnami.

Ve třetím čtvrtletí 2017 byly 4 události, týkající se podezření na domácí násilí,
postoupeny Policii ČR.

Ve 3. čtvrtletí roku 2017 proběhlo na území našeho města 20 jednání Komisí
místních samospráv.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách.
Požadavek rozšíření kamerového systému
Dohled nad parkováním - průjezdnost pro jednotky IZS, svoz odpadů a ostatní
vozidla.
Kontrolovat parkování vozidel a motocyklů v křižovatkách, na chodnících,
cyklostezkách a trávě.
Dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a parkování nákladních vozidel ve
vybraných lokalitách.
Kontroly problémových lokalit, chatových a zahrádkářských kolonií.
Kontrolovat dodržování nočního klidu.
Navýšení hlídkové činnosti v okrajových částech města, na sídlištích, u
dětských hřišť, a to i v nočních hodinách.
Monitorovat černé skládky, umístit fotopasti.

•

Žádost o dohled nad přechody u základních škol, monitorovat pohyb
nepřizpůsobivých osob v okolí škol, problém s parkujícími rodiči, kteří
parkují částečně na chodnících.

•

Důsledně kontrolovat dodržování obecně závazné vyhlášky zakazující
požívání alkoholu ve vybraných lokalitách a OZV, která stanoví pravidla pro
spalování rostlinných materiálů.

•

Přísněji postihovat majitele psů za nedodržování vyhlášky města o volném
pohybu psů a úklidu psích exkrementů.

•

Kontrolovat veřejný pořádek v místech, kde se opakovaně schází osoby bez
domova a nepřizpůsobiví občané.

•
•

Kontroly zahrádkářských a chatových kolonií.

•

Kontrola cyklistů, zejména neukázněná jízda na chodnících, jízda přes
přechod a osvětlení za snížené viditelnosti.

•

Zvýšená kontrola a dohled v dodržování pravidel silničního provozu na inline trase ulice Rybova- Lesní hřbitov.

Kontroly vraků, kontaktování jejich majitelů, případně předání návrhu na
jejich odstranění.

