•

10 413 událostí, zjištěných nebo oznámených

•

Na tísňové lince 156 bylo přijato 2 261 hovorů

•

Přestupků: 3 503

•

Trestných činů: 5
Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR

•

Zadržení hledaných osob: 2

•

Převoz na záchytku: 86

•
•
•
•

Krádeže v obchodních domech: 52
Ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 55
Porušení vyhlášek města: 210
Porušení nařízení města (podomní prodej): 5

•
•
•

Řešených cyklistů: 67
Zjištěných komunikačních závad: 216
Znečištění veřejného prostranství: 8

•

Počet evidovaných černých skládek: 103
v místech často vznikajících černých skládek se využívají „fotopasti“.

•

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

• Ve třetím čtvrtletí bylo v souvislosti s provozem předzahrádek přijato

58 oznámení či stížností. Ve všech případech byli provozovatelé
poučeni o svých povinnostech, v 5 případech byla událost předána k
řešení správnímu orgánu, 2x byla obsluha řešena na místě pokutou.

• V letních měsících se zvyšuje množství stížností na rušení nočního
klidu, v této souvislosti přijala městská policie 349 stížností. .

• Za porušení tabákového zákona bylo řešeno 17 osob

Ve třetím čtvrtletí 2018 přijalo operační pracoviště městské policie 3 550
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 2 171 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 3. 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 39 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 156 osob)

Za třetí čtvrtletí bylo zkontrolováno 519 psů a 141 odchycených zvířat bylo
převezeno do útulku.

Od července letošního roku využívají strážníci městské policie v Hradci Králové
nově zrekonstruované operační středisko, které je jakýmsi centrálním mozkem
jejich denní práce. Operační důstojníci tak nyní mohou daleko lépe vyhodnotit
situaci při nahlášení problému a rychleji navrhnout nejefektivnější postup.
Moderní zázemí operačních důstojníků lépe propojilo radiosystém, informační
systém městské policie a další nezbytné technologie. Pohodlnější práci s
městským kamerovým systémem umožňuje vzdálené připojení na novou
zobrazovací stěnu. Veškeré hlasové vstupy (linka 156, pevná linka, mobilní
telefon, vysílačka) se obsluhují prostřednictvím dotykového terminálu. Díky
němu operační důstojník může i jednotlivé hovory jednoduše přepojovat na
další složky IZS nebo na strážníky z okolních měst. Vybudování nového
dispečinku městských strážníků stálo 3,5 milionu korun a město jej uhradilo z
vlastního rozpočtu.

12. červenec 2018 - Taková slova stále častěji slyší obyvatelé našeho města od neznámé
dvojice či trojice lidí, která zvoní na zvonky u jejich domů či bytů a požaduje předložení
inkasní platby SIPO.
Operační důstojník městské policie přijal za poslední dva týdny více jak deset stížností, ve
kterých hradečtí občané oznamovali, že byli obtěžováni lidmi, kteří po nich chtěli poslední
vyúčtování SIPO. Někteří uváděli, že poté, co je požádali o předložení průkazu, začali být
tito lidé hrubí, průkaz odmítli předložit a dokonce vyhrožovali i odpojením elektřiny. Ve
chvíli, kdy byla na místo přivolána městská policie, kvapem opustili dům.
Tato oznámení jsou však s velkou pravděpodobností pouze malé procento domácností,
které byly navštíveny, a o kterých se městská policie dozvěděla.
Stále větší počet našich obyvatel již na jejich nekalé praktiky nenaletí a okamžitě
informují městskou policii. Díky tomu mohou strážníci tyto „obchodníky“ ihned řešit.
Jejich jednání, které je v rozporu s nařízením města, předává městská policie k řešení
správnímu orgánu města. Ten jim může za tento přestupek uložit pokutu až do výše
několika set tisíc korun.
Dle vyjádření České pošty se tyto praktiky
objevily v měsíci květnu i v Ústeckém kraji.
Česká pošta upozorňuje klienty, že své
pracovníky do domácnosti neposílá a tuto
službu neposkytuje. Po zhodnocení celé
situace zvažuje další postup, včetně právních
kroků.

V letních měsících se k nám do města opět vrátili žebrající cizinci. Předstírají
zdravotní postižení a od kolemjdoucích, někdy i velmi nevybíravým způsobem,
požadují finanční příspěvek. Tentokrát mají na kartičce napsáno, že sbírka
putuje do Nadace pro hluchoněmé. Ke své „činnosti“ si vybírají místa, kde se
pohybuje větší počet lidí, parkoviště před obchodními centry, náměstí nebo
vlakové nádraží.
Městská policie by chtěla občany varovat před podobnými podvodníky, kteří se
pod různými záminkami snaží vylákat z lidí peníze a při odmítnutí jsou mnohdy i
agresivní. Obecně platí, že každá sbírka pořádaná na území města musí být
schválena magistrátem a zároveň je o ní informována i městská policie. Všichni
účastníci sbírek u sebe musí mít osobní jmenování s průkazem totožnosti a
alespoň kopii o povolení sbírky. Zároveň platí i nepsané pravidlo, že sbírky jsou
uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů. kontrolu „výběrčích“.

Pokud si občané nejsou jisti, zda je oslovil
pracovník v rámci řádně schválené sbírky, či se
jedná o podvodníka, měli by se obrátit na
městskou polici. Ta je oprávněna, stejně jako
Policie ČR, provést jejich kontrolou.

21.08.2018 - Při kontrole veřejného pořádku v centru města byla hlídka
městské policie kontaktována projíždějící cyklistkou.
Ta strážníkům sdělila, že před malou chvílí byla svědkem okradení starší
ženy. Mladý muž jí v nedalekém parku odcizil kabelku a utíkal s ní pryč.
Žena křičela a snažila se ho dostihnout. To se jí však vzhledem k věku
nepodařilo. Oznamovatelka předala hlídce popis podezřelého muže.
Strážníci provedli kontrolu okolí a během tří minut nalezli muže
odpovídajícího popisu. Seděl na schodech a prohlížel si obsah dvou
dámských kabelek.
Po spatření hlídky se pokusil utéct.
Daleko se však nedostal, po pár
metrech byl dostižen a omezen na
osobní
svobodě.
Operační
důstojník na místo přivolal Policii
ČR. Strážníci předali podezřelého
muže k řešení policistům.

3. září 2018 - Zákazník obchodního domu byl přistižen při krádeži
jedné lahvičky lihového roztoku Alpy Francovky.
Pracovníci bezpečnostní služby muže odvedli do zázemí prodejny a
požádali operačního důstojníka o vyslání hlídky. Při vstupu do místnosti
strážníci zjistili, že se muž pokouší oběsit na nosném popruhu od
batohu. Okamžitě ho společně se zaměstnanci prodejny vyprostili z
popruhu a posadili na lavičku. Muž byl při vědomí, komunikoval a na
žádnou bolest si nestěžoval.
Z jeho dechu byl cítit alkohol,
který potvrdila i následná
dechová zkouška. Ta mu
prokázala
1,80
promile
alkoholu. Hlídka na místo
přivolala záchrannou službu.
Po prvotním ošetření byl
převezen do nemocnice.

02.09.2018 - O pomoc se zklidněním agresivního pacienta, který
ohrožoval personál nemocnice, byla požádána městská policie.
Ve chvíli, kdy byla do nemocničního pokoje vpuštěna hlídka, šplhal pacient
přes okno na střechu oddělení. Jeden ze strážníků okamžitě přiskočil k
oknu a chytil muže za nohy. Za pomoci kolegy pak muže kontrolovaně
svedli na zem. Pacient se stále choval agresivně a snažil se vymanit se
sevření. Pro zklidnění situace mu byla přiložena pouta, a poté byl přenesen
na lůžko. Za asistence strážníků mu zdravotníci aplikovali uklidňující
injekci.

19.09.2018 - Při večerní kontrole haly vlakového nádraží si hlídka
městské policie všimla plačící dívky. Seděla na lavičce a bylo vidět, že jí
není dobře. Strážníci dívce okamžitě nabídli pomoc. Na dotaz, co se
stalo, vysvětlila, že upadla a o hranu obrubníku si zranila nohu.
Zranění je bolestivé a silně krvácí. Hlídka tržnou ránu ošetřila a
nabídla přivolání zdravotnické záchranné služby. Dívka však odmítla s
tím, že již kontaktovala rodiče. Strážníci se zraněnou počkali do
příjezdu matky. Ženě vysvětlili, co se stalo, a doporučili ošetření v
nemocnici. Na obou ženách bylo vidět značné rozrušení, hlídka proto
pomohla dceru naložit do vozidla a doprovodila je až na oddělení
Emergency.
Následující ráno přijal ředitel městské policie od
matky zraněné dívky poděkování za pomoc, kterou
hlídka poskytla její dceři.

26.09.2018 - Krátce po půlnoci přijal operační důstojník městské
policie od recepční hotelu žádost o vyslání hlídky. Pod okny hotelu si
zřejmě bezdomovci rozdělali oheň a kouř jde do oken ubytovaných
hostů. Před přijíždějící hlídkou se osoby od ohniště daly na útěk.
Strážníci je pronásledovali a vyzvali k zastavení. Bylo zjištěno, že se
jedná o dva chlapce, kterým ještě nebylo ani patnáct let. Oba na
vysvětlenou uvedli, že do města přijeli za strýcem jednoho z nich. Toho
se jim však nepodařilo zkontaktovat, a protože jim byla zima, rozdělali si
oheň. Při dotazu na rodiče si chlapci začali vymýšlet „historky“ a
vyhýbali se odpovědím. Z jejich chování a odpovědí bylo zjevné, že jsou i
pod vlivem alkoholu.

Operační důstojník o události vyrozuměl
Policii ČR. Policisté zjistili, že oba chlapci
přijeli z Pardubic, a mladší z nich je navíc
pohřešován. K dalšímu šetření si ho proto
převzali policisté. Pro staršího si přijeli
rodiče.

Strážníci hradecké městské policie řeší denně v průměru 113 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 10 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.

V pátek 7. září 2018 se na Eliščině nábřeží v Hradci Králové konala prezentační
akce složek integrovaného záchranného systému a jejich partnerů. Veřejnost
tak měla možnost v tento den jedinečnou příležitost seznámit se díky účasti
policistů, hasičů, záchranářů, celníků, městských strážníků a dalších partnerů
s jejich vystavovanou technikou i dovednostmi a současně zhlédnout množství
dynamických a prezentačních ukázek. Eliščino nábřeží se tak v tento den stalo
bezesporu nejbezpečnějším místem v Hradci Králové.

Hradecká městská policie uspořádala v areálu Stříbrný rybník pro žáky z
druhého stupně základních škol již 10. 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) 68
tříčlenných
družstev
z
dvanácti
hradeckých
základních
škol.
Pohár ředitele městské policie si letos odnesla - v kategorii 6. - 7. ročníků
Základní škola Úprkova a v kategorii 8. - 9. ročníků ZŠ Jiráskovo náměstí.

S počátkem školního roku se strážníci vrací na
přechody u základních škol. 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, kteří dohlíží na jejich
bezpečné přecházení přes silnici. Během celého
školního roku pak hlídky městské policie stojí u
nejrizikovějších přechodů u základních škol a
mateřských škol. Jedná se o lokality s hustým
provozem nebo nepřehledná místa. Zájem ze strany
pedagogů a rodičů o dohled nad přechody je
obrovský, městská policie však, vzhledem k plnění
dalších úkolů, není schopna vlastními silami dohlížet
nad všemi přechody u škol. Zde se však nabízí
možnost zaškolení dobrovolníků, kteří by na dalších
přechodech mohli pomáhat s dohledem nad
bezpečností dětí při přecházení přes komunikace.

•

Rock for People

•

Nábřeží sochařů

•

Air festival

•

Pochod městem

•

Hradecké léto

•

Obří skluzavka

•

Hip Hop Camp

•

Nábřeží paromilů

•

Fotbalové finále - Bavlna

•

Cyklokritérium

•

Slavnosti královny Elišky

•

CIAF

•

Kontrola sirén

•

Bezpečné nábřeží 2018

•

Předvolební mítink

•

Město na kolech

•

Fotbalová utkání

•

Sady plné sportu

•

Basketbalová utkání

•

Královéhradecké dožínky

•

Hokejová utkání

•

Uctění památky J. G. Masaryka

•

Svoz nebezpečného odpadu

•

Třebešské posvícení

•

Nábřeží gurmánů

•

Sportovní den s Městskou policií HK

•

Gočárovy schody

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.
Ve třetím čtvrtletí zrealizovalo OPK na dopravním hřišti programy pro
předškolní i školní děti, jejich rodiče, či prarodiče. Dopravní hřiště navštívilo
553 dětí, které zde strávily téměř 45 hodin. V září byla zrealizována i výuka
základů sebeobrany na SŠ, ve 2 hodinách se jí zúčastnilo 20 studentů.

V měsíci srpnu proběhla na cyklostezce u koupaliště Flošna, kde se
pravidelně pohybují cyklisté, dopravně-preventivní akce, zaměřená na
kontrolu povinného vybavení jízdního kola. Městská policie Hradec
Králové nerozdávala pokuty, ale upozorňovala na povinné prvky u
jízdního kola, doporučovala dospělým cyklistům užívání cyklistické helmy
a rozdávala reflexní prvky. BESIP přidal na rozloučenou cyklistům i
nealko pivo.

V prázdninových měsících realizovali strážníci OPK na dopravním hřišti
programy pro děti z příměstských táborů a mateřských center. Dopravní hřiště
je však otevřeno i široké veřejnosti, která si sem našla cestu a ráda zde i se svými
dětmi tráví volný čas.

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 třetím čtvrtletí 2018 bylo nalezeno a předáno 296 kusů stříkaček.

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

•

Ve třetím čtvrtletí 2018 se předávalo OSPODu 6 událostí, které se týkaly
12 osob mladších 18ti let.

•

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

•

MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí
sociálních služeb MMHK ve druhém čtvrtletí 10
ohrožených seniorů.

•

OPK předalo 1 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.

Ve třetím čtvrtletí 2018 byly 2 události, týkající se podezření na domácí násilí,
postoupeny Policii ČR.

Ve 3. čtvrtletí roku 2018 proběhlo na území našeho města 20 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.

•
•
•

Zvýšená přítomnost asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách.

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.

