•

13 213 událostí, zjištěných nebo oznámených

•
•

Z toho:
přestupků: 6 006
trestných činů: 16

•

bylo přijato 1 762 volání na tísňovou linku 156
Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

•
•
•

řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 6
zadržení hledaných osob: 2
převoz na záchytku: 84

•
•
•
•

krádeže v obchodních domech: 48
ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 63
porušení vyhlášek města: 310
porušení nařízení města (podomní prodej): 3

•
•
•

řešených cyklistů: 93
zjištěných komunikačních závad: 245
znečištění veřejného prostranství: 15

•

počet evidovaných černých skládek: 95
- v místech často vznikajících černých skládek se využívají „fotopasti“

•

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

V prvním čtvrtletí 2017 požádalo na telefonních linkách městskou policii o
pomoc 1 752 občanů.
Na strážníky se obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života či zdraví nebo v
tíživé životní situaci. V této souvislosti strážníci pomohli 104 lidem.

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

•

Doručování úředních písemností (za 1. čtvrtletí doručeno : 32 pro soud,
17 pro obec)

•

Zajištění bezpečnosti pracovníků MmHK při terénních úředních jednáních

•

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

1. leden 2017 - Během silvestrovské noci řešili strážníci městské policie
především méně závažné události.
Operační důstojník přijal několik stížností na rušení nočního klidu, hlídky budily
„unavené“ občany, ležící či spící venku na mrazu, odchytávaly psy, kteří svým
majitelům utekli z leknutí po odpálení zábavné pyrotechniky, mládě labutě uvízlé
na břehu řeky či hořící odpadkový koš. K závažnějším prohřeškům patřil řidič
vozidla, který ve svém nabouraném vozidle seděl na prašné silnici v okrajové
části města. Rozjařený devatenáctiletý muž si nemohl vzpomenout, co se stalo,
ani kam jel.
Dechová zkouška mu prokázala 1,41 promile
alkoholu. Druhá událost se odehrála v baru v
centru města, zde mělo dojít k potyčce mezi
několika hosty. Jeden z mužů poté, co byl
půllitrem udeřen do hlavy, upadl na zem a
silně krvácel z tržné rány. Strážníci
zraněnému poskytli první pomoc a přivolali
záchrannou službu. Obě události si pak k
dořešení převzali policisté.

09.01.2017 - Projíždějící hlídku městské policie zastavil muž a žádal o pomoc.
Na zemi ležela mladá žena, nad kterou se skláněl další z přítomných mužů a
prováděl jí nepřímou srdeční masáž. Bylo zřejmé, že situace je vážná. Jeden ze
strážníků začal okamžitě poskytovat bezvládné ženě první pomoc, druhý
přivolal hlídku s defibrilátorem a informoval operačního důstojníka.
Záchranná služba již byla kontaktována.

Strážníci ženě zaklonili hlavu a
zkontrolovali její zdravotní stav. Po
záklonu hlavy se konečně nadechla a
nabyla i vědomí. To již na místo
přijížděla záchranná služba a lékařka
si ženu převzala do péče.

14.01.2017 - Nočním Hradcem se řítilo stříbrné vozidlo Škoda Fabia. Po
spatření hlídky městské policie řidič prudce odbočil do slepé ulice a velkou
rychlostí pokračoval v jízdě. Dostal se až na konec ulice, kde byl nucen zastavit.
Strážníci mladíka za volantem vyzvali k předložení dokladů potřebných k
řízení motorového vozidla. Ukázalo se, že není držitelem příslušného
řidičského oprávnění skupiny „B“. Nakonec přiznal, že si vozidlo půjčil od otce
kamaráda, který sedí, ještě s jednou dívkou, v zadní části vozidla. Oba dva otci
svorně tvrdili, že řidičské oprávnění již má.

Strážníci
sedmnáctiletého
mladíka
poučili, že jeho přestupek bude projednán
u správního orgánu města. Trojice pak
musela z vozidla vystoupit a dál
pokračovat pěšky.

11.02.2017 - Ve večerních hodinách přijal operační důstojník městské policie
žádost o pomoc.
Volající žena uvedla, že syn, který jí opakovaně ubližuje, opět řádí a ona se ho
bojí. Křičí na ni, rozbíjí nábytek, dokonce si trhá oblečení, které má na sobě a
pálí si vlasy. Celý den kouřil v bytě marihuanu, ač moc dobře ví, že jí kouř
nedělá dobře. Strážníci zjistili, že pětatřicetiletý muž, kterého již za obdobné
chování řešili, je velmi rozrušený, sebepoškozuje se a zvrací po celém pokoji.
Za přítomnosti strážníků se zklidnil a
vysvětlil, že se již delší dobu necítí
dobře, není schopen chodit do práce a
sám se sebou si již neví rady. Několikrát
se během hovoru matce omluvil a slíbil,
že si hned dojde k lékaři. Hlídka ho pak
doprovodila až do nemocnice

15.02.2017 - Operační důstojník městské policie přijal na tísňové lince
žádost o vyslání hlídky.
Na hradeckém úřadu práce se pohyboval starší muž a s nožem v ruce
ohrožoval jeho zaměstnance. Psovod a nejbližší hlídka strážníků okamžitě
vyrazili na místo. Ve vestibulu seděl muž, nad kterým se skláněl pracovník
ostrahy a za pomoci přihlížejících se ho snažil udržet na zemi. Útočník byl
stále agresivní a všechny okolo stojící lidi napadal. To byl již na místě psovod.
Ten zabránil další agresi a přiložil mu pouta. Od pracovníků úřadu strážníci
zjistili, že tento muž zde byl i předešlého dne, kdy jednoho z úředníků napadl.
Dnes přišel opět a hned po vstupu do budovy začal nožem vyhrožovat všem
přítomným. Operační důstojník městské policie na místo přivolal státní
policii. Devětapadesátiletý muž je podezřelý z trestného činu a k řešení si ho
proto převzala Policie ČR. Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi

28.02.2017 - V posledních dnech přijímá městská policie větší počet stížností na
podomní prodejce energií.
Po relativně krátkém období klidu, opět obcházejí hradecké domácnosti a nabízejí
lidem levnější tarify. Přestože nařízení města podomní prodej zakazuje, stále se
setkáváme s prodejci, kteří i přesto, že riskují vysokou pokutu, snaží se občany
přesvědčit ke změně dodavatele. Mladí a dobře oblečení lidé se do uzamčených domů
dostávají pod záminkou vrácení přeplatků za odběr elektrické energie, optimalizace
nákladů, nabízí výhodnější a levnější tarify. Nechávají si přeložit vyúčtování, o
kterém pak tvrdí, že je velmi nevýhodné a nabízí přechod ke své společnosti. Díky
tomu, že stále větší počet našich obyvatel na jejich nekalé praktiky nenaletí a
okamžitě informují městskou policii, mohou strážníci tyto „obchodníky“ ihned řešit.
Prodejci mají připravenou stále stejnou „báchorku“. Tvrdí, že oslovují pouze své
stávající zákazníky, dělají průzkum a žádné služby nenabízejí. Jejich tvrzení však
často hned vyvrací obyvatelé domů nebo ulic, kde se prodejci právě pohybují.
Jejich počínání lze řešit na místě pokutou do jednoho tisíce korun, pokud s tím
dotyčný nesouhlasí nebo se takového jednání dopustil opakovaně, předává městská
policie událost k řešení správnímu orgánu magistrátu. V případě fyzické osoby může
pokuta dosáhnout až 30 tisíc, u podnikatele nebo právnické osoby až 200 tisíc korun.

03.03.2017 - Dvacetiletý student z Prahy byl do Hradce Králové pozván na
oslavu narozenin svého kamaráda.
Oslava se povedla, ale cesta z večírku se ukázala jako značně obtížná.
Alkoholem posilněný mladík pobíhal po centru města. Vstupoval do vozovky a
kličkoval mezi projíždějícími vozidly. Ohrožoval svoji bezpečnost i bezpečnost
ostatních účastníků silničního provozu. Řidiči, aby zabránili srážce, museli
prudce brzdit a měnit směr jízdy.
Strážníci ho zastavili na silničním
ostrůvku. Vysmátý mladík nedokázal
říct, kam má namířeno, ani odkud
jde.
Dechová zkouška mu prokázala 2,50
promile
alkoholu.
Protože
si
nevzpomněl na nikoho, kdo by se o
něj mohl postarat, byl k vystřízlivění
převezen
na
protialkoholní
záchytnou stanici.

01.02.2017 - Dvanáct asistentů prevence kriminality slouží souběžně se
strážníky v ulicích našeho města. Pět z nich pravidelně dohlíží na bezpečnost
dětí při přecházení vozovky, a to zejména v době před zahájením a po ukončení
výuky. Mimo dohledu nad přechody se asistenti věnují i preventivní činnosti v
blízkosti školy, v jejím areálu a nejbližším okolí. Reagují vždy na požadavky
ředitelů jednotlivých škol. V případě problémů kontaktují nejbližší hlídku
strážníků. S jejich prací jsou spokojeni nejen ředitelé škol, ale poděkování za
jejich práci přichází i od samotných dětí.

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

•

zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti
(blokovou pokutou řešeno 79 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 213 osob)

•

za první čtvrtletí bylo zkontrolováno 504 psů a 152 odchycených zvířat
bylo převezeno do útulku

Strážníci hradecké městské policie řeší denně více než 147 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. V prvním čtvrtletí bylo nutno použít
donucovací prostředky při 14 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.

Strážníci se stále častěji setkávají se zvyšující se 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. Během loňského roku musely hlídky použít donucovací prostředky
při 117 událostech.

• Kontroly chatových a zahrádkářských kolonií, které jsou v zimních
obdobích neobývané.
• Monitoring hradeckých bezdomovců. Jejich poučení o možnostech
využití služeb azylových domů.

•

První den spolu – Novoroční ohňostroj 2017

•

Tříkrálová sbírka

•

Kontroly sněhu a ledu na střechách budov

•

Propagační akce k ME v basketbalu – OD Futurum

•

Odhalení sochy architekta Alexandera Pura

•

Valentýnský běh – Hradečnice

•

Návštěva prezidenta ČR

•

Fotbalová utkání

•

Basketbalová utkání

•

Hokejová utkání

•

Masopust – Šrámkův statek

•

Cikánský ples – KD Střelnice

•

Masopustní rej

•

Cyklo - městem

•

Velvyslanec Izraele

•

Běh 03

•

Svoz nebezpečného odpadu

•

Dohled nad příjezdem a odjezdem fanoušků

Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na sociálněpatologické jevy. Přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané cílové
skupiny, od školáků v mateřských a základních školách, přes studenty středních
škol až po seniory.
Za první čtvrtletí roku 2017 bylo zrealizováno 239 přednášek pro 3 837
posluchačů všech věkových kategorií. Čtyři přednášky byly cíleně zaměřeny na
seniory. V rámci kurzu sebeobrany pro ženy a dívky bylo zrealizováno 72 kurzů
pro 1020 studentů.

Oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové ukončilo 8.
ročník vzdělávacího cyklu přednášek pro seniory pod názvem „ Akademie
seniorů“. Tento vzdělávací projekt je postaven na vybraných aktuálních
tématech. Cílem je zvýšení právního povědomí a získání praktických znalostí,
vedoucích k větší bezpečnosti seniorů. Závěrečným znalostním testem
prokazovali senioři svoje nově nabyté vědomosti. Úspěšní absolventi obdrželi
diplom a drobné dárky. Se seniory se rozloučili i další z přednášejících,
příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Policie
ČR. Na závěr si účastníci prohlédli služební a monitorovací vozidlo městské
policie a ukázku výcviku služebního psa.

Strážníci hradecké městské policie navštívili děti ve škole a školce
„V postýlce“. Jedná se o dlouhodobý projekt, který realizuje hradecká
městská policie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové již šestým
rokem.
Po dohodě s učiteli bylo vybráno téma týkající se bezpečného chování.
Strážníci s malými pacienty strávili příjemné odpoledne, při kterém je
upozornili, na co si mají dávat pozor a jak se chovat bezpečně. Na závěr si
zahráli i na „malé kriminalisty. Zábavnou formou se naučili pravidla pro volání
na tísňové linky i popsat pachatele.
Hra pobavila nejen děti a učitele, ale i
rodiče, kteří je přišli do nemocnice
navštívit.
Na rozloučenou všichni přítomní dostali
od strážníků malé dárky v podobě
sladkostí, omalovánek a reflexních pásků.

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.
V prvním čtvrtletí 2017 bylo nalezeno a předáno 131 kusů stříkaček.

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

•

V prvním čtvrtletí 2017 se předávalo OSPODu 12 událostí, které se týkaly
19 osob mladších 18ti let.

•

1 dítě se jako ohrožené (v souvislosti s domácím násilím) bylo předáno
kurátorům.

•

MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí
sociálních služeb MmHK v prvním čtvrtletí 11
ohrožených seniorů.

•

OPK předalo 2 oběti 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.

V prvním čtvrtletí 2017 byly 3 události, týkající se podezření na domácí násilí,
postoupeny Policii ČR.

V 1. čtvrtletí roku 2017 proběhlo na území našeho města 60 jednání Komisí
místních samospráv.

•
•

•
•
•
•
•
•

Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách.
Dohled nad parkováním - v souvislosti se zimní údržbou kontrolovat
průjezdnost pro vozidla údržby, jednotek IZS a svozu odpadů
Kontrolovat parkování vozidel a motocyklů v křižovatkách, na chodnících,
cyklostezkách a trávě.
Dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a parkování nákladních vozidel ve
vybraných lokalitách.
Do problémových lokalit umístit fotopasti.
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.

•

Žádost o dohled nad přechody u základních škol, umístění bezpečnostních
kamer a rozšíření městského kamerového monitorovací systému.

•

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.

•
•

Podílet se na tvorbě předlohy novely OZV o volném pohybu psů.

•
•

Kontroly zahrádkářských a chatových kolonií.

•

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

Kontrolovat veřejný pořádek v místech, kde se opakovaně schází osoby bez
domova a nepřizpůsobiví občané.
Kontroly vraků, kontaktování jejich majitelů, případně předání návrhu na
jejich odstranění.

