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Působnost a obsazení Městské policie
Město Hrochův Týnec – Stíčany, Bližňovice, Skalice, Blansko
Počet obyvatel – 2.082, výměra 12,5 km2
Městys Chroustovice - Městec, Lhota u Chroustovic, Poděčely, Mentour, Holešovice,
Březovice
Počet obyvatel – 1.236, výměra 21,6 km2
Obec Rosice
- Synčany, Brčekoly, Bor u Chroustovic
Počet obyvatel – 1.390, výměra 16,1 km2
Obec Zaječice
- Studená Voda
Počet obyvatel – 1.058, výměra 12,3 km2
Městská policie Hrochův Týnec – MP HT
Str.112 Bláha Petr – vrchní strážník
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 části výstroje – 6x polokošile reflexní s potiskem MP a
4x polokošile modrá s potiskem MP.

Služební vozidlo
Služební vozidlo Dacia Duster je vybaveno LPG od výrobce, polepy Městské policie
Hrochův Týnec, výstražným světelným, zvukovým zařízením a uvedeno do provozu v
08/2020. Na vozidle jsou namontovány přední a zadní kamera se záznamem. Stav
tachometru na konci r.2021 – 22 200 km.

Stacionární radarový měřič rychlosti RAMER10T
V roce 2021 se podařilo zakoupit a zároveň postavit a uvést do provozu měřič okamžité
rychlosti RAMER10T. Měřič je ukotven v ul. Smetanova naproti domu č.p.241. Měří oba
směry provozu současně.
Oznámení o měření se posílá každý měsíc na DI PČR Chrudim.
Ze strany města Hrochův Týnec byl tento měřič rychlosti připraven k ostrému provozu od
prvotního jednání do předání zařízení firmou Ramet Kunovice během 5ti měsíců (4/2021 –
8/2021). Během měsíce 9/2021 byl měřič puštěn v testovacím režimu, kde byly nastaveny
všechny parametry měření. Spuštěn do ostrého provozu byl až v měsíci 12/2021
z personálních a administrativních důvodů na straně OÚ Chrudim – odbor dopravy.
V současné době je měřič zapnutý v plném ostrém provozu a to 24 hodin denně a 7 dní
v týdnu. Zjištěné přestupky jsou každý den vyhodnoceny strážníkem MP a odeslány na
OÚ Chrudim – odbor dopravy.

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-70016-21, který má
platnost do 21.1.2022. Strážníci byli odborně proškolení jako operátoři obsluhy a byly jim
vydány protokoly o absolvování školení.
V lednu 2022 byly schváleny DI PČR Chrudim úseky pro měření rychlosti na rok 2022 –
povolení a seznam úseků uložen v trezoru MP HT.
V roce 2021 bylo provedeno celkem 59 měření rychlosti na silnicích v působnosti MP HT
Z toho při 11 měřeních byly zjištěny přestupky nedodržení stanovené rychlosti v obci –
v 10ti případech byly přestupky řešeny na místě v příkazním řízení. (viz. příloha č.1)
V jednom případě byl řidič oznámen na OÚ Chrudim - odbor dopravy.

-3-

MĚSTSKÁ POLICIE HROCHŮV TÝNEC
Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
Tel: 731262667, 739228445
E-mail: mp@hrochuvtynec.cz
www.hrochuvtynec.cz

Zbraně
Všichni strážníci MP jsou zbrojíři – zápis uložen v trezoru MP a na PČR-ÚO Chrudim
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Služební zbraně jsou uloženy v trezoru na služebně MP HT.
V roce 2021 v měsíci květnu byly provedeny cvičné střelby na střelnici v Sezemicích.
V červnu 2021 byla provedena kontrola zbraní a jejich zabezpečení Z Krajského ředitelství
Policie České republiky Pardubice odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Zpráva o kontrole je uložena v trezoru MP HT.

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 2021
poskytnuto 5 kamerových záznamů pro potřeby PČR s písemným souhlasem starosty
města.

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 přenosného PC.
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. Součástí evidence je i čtečka čipů. Dále byla rovněž nabídnuta okolním
sousedícím obcím. V současné době je v evidenci zapsáno 169 psů.
Od roku 2021 máme přístup do evidence osob, Registru vozidel a systému ISEP
(evidence přestupků). Do konce roku 2022 bychom se chtěli napojit na státní databázi
CMS2 provozovanou Ministerstvem vnitra ČR.
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Odchyt toulavých zvířat
V roce 2020 bylo odchyceno celkem 5 toulavých zvířat. Jednalo se o 4 psy a 1 ovci. Psi
byly umístěni 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 v roce 2021 9 ks
kadavéru.

Vraky
Na území Hrochova Týnce se v roce 2021 nacházelo celkem 6 nepojízdných vozidel.
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.

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.
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
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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 2021 (leden – prosinec) – přiložena ke zprávě o činnosti jako
příloha č.1.

Zpracoval:

vrchní strážník Městské Policie
Petr Bláha
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