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Působnost a obsazení Městské policie
Město Hrochův Týnec – Stíčany, Bližňovice, Skalice, Blansko
Počet obyvatel – 2.026, výměra 12,5 km2
Městys Chroustovice - Městec, Lhota u Chroustovic, Poděčely, Mentour, Holešovice,
Březovice
Počet obyvatel – 1.254, výměra 21,6 km2
Obec Rosice
- Synčany, Brčekoly, Bor u Chroustovic
Počet obyvatel – 1.375, výměra 16,1 km2
Obec Zaječice
- Studená Voda
Počet obyvatel – 1.062, výměra 12,3 km2
Městská policie Hrochův Týnec – MP HT
Str.112 Bláha Petr – vrchní strážník
Str. 02 Šlechtová Diana Dis. – strážník, prevence kriminality, odchyt zvěře, do 30.6.2020
Str. 01 Veselý Petr – strážník, technický správce MTZ

Strážníci mají za úkol dle Zákona č.553/1991 Sb. zajišťovat místní záležitosti veřejného
pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly vyplívající z příslušných zákonných
norem. Dále úzce spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému při
dopravních nehodách a při zajištění pomoci zraněným osobám. Podílí se na technické
pomoci při zákroku IZS.
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Materiálně technické zabezpečení (MTZ)
Výstroj
Strážníci dokupovali v průběhu roku jen části výstroje – 2x bunda s potiskem MP
V současné době není třeba žádných výstrojních součástek.

Služební vozidlo
Vozidlo Škoda – Oktavia vyrobené 16.6.2010. Provedena přestavba na LPG 30.7.2010.
Vozidlo najeto 230.000 km. V roce 2019 byla provedena kompletní výměna plynového
agregátu a oprava hlavy motoru (vybroušení, únik chladící kapaliny) výměna spojky,
zakoupeny dvě sady pneu – letní, zimní. Dne 30.6.2020 při pravidelné kontrole okrsku
Chroustovice na silnici č. 32 271 mezi obcemi Městec a Uhersko se vozidlo za jízdy vzňalo
od bloku motoru. Na místo přivolány jednotky HZS. Vozidlo na místě shořelo. Věc dále
řešena přes pojišťovnu Generali – Česká spořitelna.
V měsíci srpen 2020 bylo zakoupeno nové služební vozidlo Dacia Duster. Vozidlo bylo
vybaveno LPG od výrobce, polepy Městské policie Hrochův Týnec, výstražným světelným,
zvukovým zařízením a uvedeno do provozu. Stav tachometru na konci r.2020 – 6.200 km.

Silniční laserový rychloměr (radar)
Na začátku roku 2018 byl odkoupen od MP Chrudim starší, plně funkční radar typ
ProLaser III PL-DOKI. Radar prošel ověřením a následnou kalibrací u Českého
metrologického institutu a byl mu vydán ověřovací list č. 8012-OL-70024-20, který má
platnost do 23.1.2021. Všichni tři strážníci byli odborně proškolení jako operátoři obsluhy a
byly jim vydány protokoly o absolvování školení.
V prosinci 2019 byly schváleny DI PČR Chrudim úseky pro měření rychlosti na rok 2021 –
povolení a seznam úseků uložen v trezoru MP HT.
V roce 2020 bylo provedeno celkem 108 měření rychlosti na silnicích v působnosti MP HT
Z toho při 72 měřeních byly zjištěny přestupky nedodržení stanovené rychlosti v obci –
řešeny na místě v příkazním řízení. (viz. příloha č.1)

Zbraně
Všichni strážníci MP jsou zbrojíři – zápis uložen v trezoru MP a na PČR-ÚO Chrudim
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
V roce 2019 nebyly provedeny cvičné střelby z důvodu uzavření střelnic a střeleckých
areálů. (Covid – 19)
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Kamerový systém
Od roku 2018 jsou záznamy z kamerového systému z Hrochova Týnce zavedeny do PC
na služebně MP HT a také na služebnu OO PČR Chrudim. Celkem bylo za rok 2020
poskytnuto 9 kamerových záznamů pro potřeby PČR s písemným souhlasem starosty
města. V roce 2020 přibylo 5 kamer, které jsou namířeny na sběrný dvůr a jejich záznamy
jsou vyvedeny na služebně MP HT. Od listopadu 2020 je namontována kamera v ul.
Zámecká namířená na kontejnery pro tříděný odpad, která ještě není připojena do
kamerového systému.

PC + programové vybavení
V roce 2018 byl zakoupen program pro evidenci chodu Městské policie (přestupky,
události, pokutové bloky, závazné vyhlášky obcí, přístupy do základního registru osob,
vozidel, řidičů a přestupků) od firmy FTT Manager Olomouc. Strážníci prošli školením na
ovládání programu Tento program se používá hlavně v terénu k řešení a evidenci
přestupků a událostí pomocí tabletu nebo mobilního telefonu.
Od prosince 2019 zavedla MP HT pomocí tohoto programu bezplatnou evidenci
očipovaných psů. Tato evidence slouží pro potřebu MP při odchytu zatoulaných psů
V Hrochově Týnci a v obcích, se kterými má MP HT uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o
činnosti. Dále byla rovněž nabídnuta okolním sousedícím obcím. V současné době je
v evidenci zapsáno 102 psů.

Odchyt toulavých zvířat
V roce 2020 bylo odchyceno celkem 13 toulavých zvířat. Jednalo se o 9 psů a 4 kočky.
Všechna zvířata byla umístěna do útulku Heaven Ranch Srbce 39, ze kterého se navrátila
majitelům, nebo byla umístěna do adoptivní péče.
Od června 2019 po dohodě s předsedou ZD Rosice Ing. Blažkem Václavem využívá MP
HT box na uhynulá zvířata v areálu ZD. Celkem tam bylo uloženo 22 ks kadavéru.
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Prevence kriminality
V roce 2020 byly provedeny strážníkem č.02 Šlechtová Diana celkem 2 besedy na ZŠ
Hrochův Týnec a Rosice. Besedy byly zaměřeny převážně na dopravní výchovu, dále na
trestně právní odpovědnost a protidrogovou prevenci. Kolegyně rozvázala pracovní poměr
na vlastní žádost ke dni 30.6.2020.

Vraky
Na území Hrochova Týnce a Rosic se v roce 2020 nacházelo celkem 11 nepojízdných
vozidel a to 2 ks před mostkem v ul Riegrova, 2 ks v ul. Smetanova 344 (u garáží) a 1 ks
v ul. Podborská 322, 1 ks v na parkovišti v ul. Nábřeži 113, 2 ks v Boru u Chroustovic Tato
vozidla nebyla majiteli již delší dobu provozována a ve třech případech byla bez RZ.
Vozidla se podařilo z míst odstranit na základě novelizace Zák. č. 13/1997 Zákon o
pozemních komunikacích a to vylepením „Výzvy k odstranění vozidla“ dále pak po zjištění
totožnosti majitele a upozorněním na jeho protiprávní jednání i majitelem samotným.
V jednom případě a to v ul. Smetanova 344 bylo přikročeno k odtahu vozidla do
separačního dvoru HT a po uplynutí zákonné lhůty i k jeho odvozu k ekologické likvidaci.
V současné době jsou na území města Hrochův Týnec 3 vozidla na která byla vylepena
„Výzva k odstranění vozidla“ dne 15.12.2020. Jedná se o dvě vozidla na parkovišti v ul.
Náměstí pod pomníčkem a jedno v ul. Podborská 430 (vozidlo po dopravní nehodě). U
těchto vozidel je znám majitel. Po uplynutí zákonné lhůty k odstranění vozidle bude
s vozidly naloženo dle zákona.

Závěr
V některých ulicích města Hrochův Týnec např. ulice Na Hlásce, Sídliště, Čechova a
Školní by stačilo dát do pořádku, doplnit nebo úplně změnit dopravní značení, jako např.
Zákaz zastavení nebo stání, vyhrazené parkoviště, obytná zóna aj., aby bylo všem
účastníkům silničního provozu jasné, kde mohou svá vozidla případně zaparkovat a MP
HT věděla, jestli se řidič dopustil přestupku a hlavně jakého.
Jako příklad možného dopravního značení uvedu ul. Legionářská v Pardubicích. Tam je
jasně označeno, kde se parkovat může a kde ne. Řidiči, kteří touto ulicí projíždějí, nebo
chtějí parkovat nemají sebemenší problém a stačilo několik vodorovných DZ
namalovaných na vozovce.
Jako další problém vidím v parkování některých vozidel v ul. Smetanova + Nádražní –
pošta, lékárna, masna Rosice, obchod p. Novotného. Jedná se zásobování těchto
provozoven a obchodů. Vozidla zásobování najíždějí na položenou dlažbu a v případě
provozovny p. Novotného, zastaví na přechodu pro chodce a couvají. Jako řešení vidím
položení okrasných květináčů na chodníky nebo vybudování zábradlí v okolí celé
křižovatky. Vozidla nebudou moci na chodník najíždět a řidiče to donutí používat
k naložení a vyložení nákladu parkoviště.
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Samostatným problémem je označení autobusových zastávek a přechodů pro chodce.
Zákon č.361/2000 Sb. jasně určuje, jak mají být tyto zastávky a přechody značeny svislou
a vodorovnou DZ. Bohužel na silnici č.17, která je pod správou Pardubického kraje je
řádně označen a osvětlen pouze jeden přechod pro chodce před budovou OÚ HT.
Autobusové zastávky v ul. Riegrova a Nádražní v Stíčanech podle výše uvedeného
zákona v podstatě neexistují. O zastávkách v ul. Smetanova u lávky to platí také.
V místech, kde není dopravní značení jak svislé, tak vodorovné v souladu se zákonem,
nemůže MP HT řešit žádný přestupek v dopravě. Účastník silničního provozu spáchá
přestupek v dopravě pouze v těch případech, kdy poruší některé ustanovení příslušného
zákona. Jestliže dopravní značení je neúplné nebo chybí nejedná se o přestupek.
Výsledná činnost za rok 2020 (leden – prosinec) – přiložena ke zprávě o činnosti jako
příloha č.1.

Zpracoval:

vrchní strážník Městské Policie
Petr Bláha
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