• 13 065 událostí, zjištěných nebo oznámených

• Na tísňové lince 156 bylo přijato 3 859 hovorů
• Přestupků: 4 585
• Trestných činů: 10
• Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR
• Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 5
• Zadržení hledaných osob: 2
• Převoz na záchytku: 114

•
•
•
•

Krádeže v obchodních domech: 45
Ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 43
Porušení vyhlášek města: 224
Porušení nařízení města (podomní prodej): 1

•
•
•

Řešených cyklistů: 88
Zjištěných komunikačních závad: 335
Znečištění veřejného prostranství: 5

•

Počet evidovaných černých skládek: 145
v místech často vznikajících černých skládek se využívají „fotopasti“

•

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

V prvním čtvrtletí 2018 přijalo operační pracoviště městské policie 3 859
telefonických oznámení. Týkala se především žádosti o pomoc, radu a
informaci, či oznamovala stížnost na protiprávní jednání. Operační důstojníci
na základě těchto oznámení vysílali ve 2 799 případech na místo hlídku.

Na strážníky se obracejí i občané, kteří jsou v
ohrožení života či zdraví nebo v tíživé životní
situaci. V této souvislosti strážníci pomohli 93
lidem.
Rada či pomoc se rovněž týká dopravy,
parkování, hledání adres, organizací či
institucí.

Doručování úředních písemností (za 2. čtvrtletí doručeno : 25 pro soud,
14 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

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

•

zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti
(blokovou pokutou řešeno 56 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 162 osob)

Za druhé čtvrtletí bylo zkontrolováno 582 psů a 144 odchycených zvířat bylo
převezeno do útulku.

06.04.2018 - Operační důstojník
městské policie přijal žádost Policie ČR o
pomoc.
Poblíž čerpací stanice na frekventované
silnici do Pardubic pobíhali dva koně, a
hrozilo tak reálné nebezpečí, že vběhnou
do komunikace a dojde ke střetu s
projíždějícími vozidly. Odchytová služba
městské policie na místě zjistila, že koně
prorazili ohradu na nedaleké louce a
utekli.

Strážníkům se podařilo zvířata odchytit a odvést zpět do výběhu. O události
pak informovali majitele a požádali ho, aby přijel a převzal si koně do péče.
Hlídka muže následně poučila o nutnosti zabezpečit výběh tak, aby nedošlo k
dalšímu útěku koní. Při opakované události by městská policie postupovala
událost k řešení správnímu orgánu města.

14.04.2018 - Na náplavce u Tylova nábřeží stál mladý muž a křičel, že
skočí do vody a utopí se.
Jeho křik zaslechl rybář, který okamžitě kontaktoval městskou policii.
Operační důstojník na místo vyslal hlídku. Muže odpovídajícího popisu
spatřili strážníci sedět na lavičce. Sdělil, že chce opravdu zemřít. Všeho už
má dost, v práci je od rána do noci, přítelkyně se s ním pořád hádá a už
ho nemá ráda. Chce za mamkou a tátou do nebe, kde bude mít konečně
klid. Hlídce se podařilo muže uklidnit a posadit do služebního vozidla.
Stále však opakoval, že už nechce žít. Na místo byla přivolána záchranná
služba.
Dechová zkouška mladému
muži prokázala přes dvě
promile alkoholu. Lékař
rozhodl o jeho převozu na
záchytku. Následující den,
po
vystřízlivění,
byl
převezen do nemocnice k
vyšetření.

18. červen 2018 - Po dvou týdnech marných pokusů, kdy se majitel,
strážníci i spousta dobrovolníků pokoušeli odchytit zatoulaného klokana
Zuzaňáka, přijal operační důstojník oznámení, že se klokan pohybuje v
kukuřičném poli nedaleko svého bydliště. Na místo byla okamžitě vyslána
odchytová služba městské policie. Po lokalizaci zvířete zasáhli strážníci
klokana několika narkotizačními střelami. O půl druhé ráno se podařilo
omámeného, ale jinak zcela zdravého, klokana chytit a předat majiteli.

28. červen 2018 - S netypickým účesem, který vytvořila kadeřnice v
jednom z hradeckých salonů, nebyl spokojený klient ani jeho přítelkyně.
Nekoordinované pohyby a nesouvislá komunikace mladou dvojici
přesvědčila, že je žena pod vlivem alkoholu. Informovali operačního
důstojníka městské policie a požádali o vyslání hlídky. Dechová zkouška,
kterou strážníci u kadeřnice provedli, prokázala téměř tři promile
alkoholu. Roztřesená žena strážníkům vysvětlila, že má osobní
problémy, které řeší alkoholem. Za své chování se omluvila. Vzhledem k
tomu, že mohla ohrozit sebe a jiné osoby, bylo jí hlídkou zakázáno
vykonávat další činnost a kadeřnictví uzavřít. Oznámení o spáchání
přestupku bylo předáno ke správnímu řízení, kde kadeřnici hrozí
nemalá pokuta.

Největší taktické cvičení v kraji prověřilo akceschopnost složek IZS.
„Útočníci ohrozili 1600 osob na koncertě“
Operační důstojník v 10:00 hodin dopoledne přijal oznámení o střelbě v
kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. V tu chvíli se v objektu nacházelo
zhruba 1600 osob na kulturní akci. Na místo okamžitě vyráží několik policejních
hlídek. Integrované operační středisko kontaktuje i další složky Integrovaného
záchranného systému Královéhradeckého kraje, tedy Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službu
Královéhradeckého kraje a samozřejmě i tzv. „ostatní“ složku IZS Městské
policie Hradec Králové….
Cílem cvičení bylo prověřit postupy, vzájemnou součinnost a
komunikaci při závažných a mimořádných událostech.

Strážníci hradecké městské policie řeší denně více než 144 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 druhém 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.

Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s Magistrátem města Hradec
Králové, KMS Střed města a KMS Střed města – historické centrum uspořádala
pro děti z hradeckých mateřských a základních škol již dvanáctý ročník dětského
dne. Cílem této tradiční akce je seznámit dětskou veřejnost s činností policistů,
hasičů, vojáků, zdravotníků a dalších spolupodílejících se subjektů, poděkovat za
celoroční spolupráci a zároveň oslavit konec školního roku i Mezinárodní den
dětí.

Hlídky městské policie stojí během celého školního roku, každý všední den,
u nejrizikovějších přechodů pro chodce. Jedná se o místa, která se nachází v
blízkosti základních škol, jsou nepřehledná nebo velmi frekventovaná. V
poslední den školního roku, kdy jsou školáci často již myšlenkami na
prázdninách, jsou roztržití a nepozorní, zvyšuje městská policie počet
strážníků a asistentů prevence kriminality, kteří dohlíží na bezpečné
přecházení dětí, a to ve dvou časových úsecích, v době příchodu i odchodu
ze školy.

•

21. ročník konference ISSS
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Kontrola sirén
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Veterán Rallye

•

Americká vojenská kolona
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Fotbalová utkání

•

Basketbalová utkání
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„Hradec Králové – bezpečné město
2018“
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Hokejová utkání
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Festival Na jednom břehu

•

Hradecké sportovní hry

•

Folklorní festival

•
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Církevní průvod – Slavnost Těla a Krve Páně

•

Cyklomaraton 2018
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Den vody

• Tuning party
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Průvod hasičů
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Průvod legionářů
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Nábřeží šlapadel

• Divadlo evropských regionů

•

Videomaping UHK

• Ukončení školního roku

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 druhé čtvrtletí roku 2018 bylo zrealizováno 203 přednášek pro 2 552
posluchačů všech věkových kategorií. Jedna přednáška byla cíleně zaměřena i na
seniory. Na dopravním hřišti proběhlo 155 lekcí pro 1 856 dětí. V rámci kurzu
sebeobrany pro ženy a dívky bylo zrealizováno 36 kurzů pro 510 studentů.

18.04.2018 - Závěrečným znalostním testem byl ukončen další ročník
vzdělávacího cyklu Akademie seniorů. Všech třicet posluchačů úspěšně
složilo závěrečnou zkoušku a získalo diplom. Posluchači si kromě dárků, v
podobě reflexních deštníků, tašek a drobností, věnovaných KMS –
historické centrum a Policií ČR, odnáší i spousta praktických, a pro život
užitečných znalostí a vědomostí.

Hradecká městská policie se letos zúčastnila, společně se svými kolegy z
jiných měst, celorepublikové akce „Jehla 2018“. Strážníci během služby
zkontrolovali více než 50 dětských hřišť a pískovišť. Tuto preventivní činnost
vykonávají hlídky hradeckých strážníků na celém území města celoročně.
Počet nalezených injekčních stříkaček, které strážníci v loňském roce předali
k odborné likvidaci, dosáhl čísla 839 kusů. V rámci prevence se s touto
problematikou seznamují děti již od mateřských škol. Strážníci je učí, jak se
zachovat v případě nálezu injekčního materiálu. Tato prevence se v průběhu
let ukázala jako velmi účinná.
Strážníci doporučují:
V případě nálezu injekčního
materiálu okamžitě kontaktujte
tísňovou linku 156. Nezahazujte
ho do odpadkového koše a v
žádném
případě
se
ho
nedotýkejte. Zabraňte ostatním v
jakékoli manipulaci s tímto
infekčním materiálem.

Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného
injekčního materiálu po drogově závislých osobách s z.ú. Laxus. Tato
organizace se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací. Nalezený
nebezpečný materiál odborně likviduje.
Ve druhém čtvrtletí 2018 bylo nalezeno a předáno 184 kusů stříkaček.

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

•

Ve druhém čtvrtletí 2018 se předávalo OSPODu 17 událostí, které se týkaly
22 osob mladších 18ti let.

•

2 děti se jako ohrožené (v souvislosti s domácím násilím) byly předány
kurátorům.

•

MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí
sociálních služeb MMHK ve druhém čtvrtletí 11
ohrožených seniorů.

•

OPK předalo 9 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 druhém čtvrtletí 2018 bylo 5 událostí, týkající se podezření na domácí
násilí, postoupeno Policii ČR.

V 2. čtvrtletí roku 2018 proběhlo na území našeho města 52 jednání Komisí
místních samospráv.

•
•

Rozšíření míst s měřením rychlosti a častější měření v dosavadních lokalitách.

•

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.

Dohled nad parkováním - v souvislosti s údržbou komunikací, kontrolovat
průjezdnost pro vozidla jednotek IZS a svozu odpadů.

Kontrolovat dodržování nočního klidu.
Navýšení hlídkové činnosti v okrajových částech města, na sídlištích, u
dětských hřišť, a to i v nočních hodinách.

•

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.

•

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.

•
•

Monitorování černých skládek.

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

Kontroly předzahrádek, dodržování provozní doby.

