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1) Úvod 

Cílem zprávy je předložit vedení města ucelený pohled na činnost městské policie za rok 

2016. 

 

 

2) Vymezení působnosti a obecná charakteristika  

 

Městská policie je orgánem města, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně 

závaznou vyhláškou. Městská police Náchod je zřízena Obecně závaznou vyhláškou města 

Náchod ze dne 1.6. 1993, která nabyla účinnosti dnem 16.7. 1993. Městská policie 

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, 

pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštní zákon. Místní 

působnost je vymezena hranicí území města, které městskou policii zřídilo. Městská policie 

může plnit svěřené úkoly i na území jiného města, pokud město nebo města uzavřou 

veřejnoprávní smlouvu. Náchodští strážníci na základě veřejnoprávní smlouvy plní úkoly na 

teritoriu městysu Velké Poříčí. 

Strukturu MP Náchod tvoří vedení a strážníci rozdělení do čtyř skupin (A-D), kteří v 

nepřetržitém výkonu služby zajišťují výkon činností po dobu 24 hodin denně. Součástí týmu 

je i operátor městského kamerového systému, který pracuje na zkrácenou pracovní dobu. 

Služebna MP je umístěna v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír. 

 

 

3) Personální oblast 

 

- Personální stav 

 

U Městské policie Náchod byl na počátku roku počet pracovních míst dvacet jedna. 

Z těchto jednadvaceti pracovních míst bylo jedno místo systemizováno pro velitele, jedno 

místo pro zástupce velitele – preventistu, čtyři místa velitelů skupin a 14 míst pro strážníky 

hlídkaře a okrskáře. Jedno místo bylo obsazeno zaměstnancem městské policie, který nebyl 

strážníkem ani čekatelem – operátor Městského kamerového dohlížecího systému (bývalý 

strážník). Na zkrácený pracovní úvazek u městské policie pracuje i druhý operátor MKDS. 

V lednu 2016 bylo Radou města Náchod odsouhlaseno vypsání výběrového řízení na 

strážníka, který celkový počet zaměstnanců rozšířil na dvacet dva.     

 

 

Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP celkem                       22 

z toho strážníků  22  

z toho čekatelů 0  

  

Věková struktura čekatelů a strážníků  

21-30 5  

31-40 1  

41-50 10  

51-60 6  

61 a více 0  
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Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků  

střední bez maturity 1  

střední s maturitou 19  

vyšší odborné 1  

Vysokoškolské 1  

       

 

4) Činnost a výslednost pracoviště 

 

Činnost oddělení vychází z plnění základních úkolů stanovených především v zákoně 

553/1991 Sb., o obecní policii, obecně závazných vyhláškách a nařízeních města, 

součinnostních akcí s útvary Policie ČR, mimořádných akcí a opatřeních.  Největší objem 

pracovní doby je věnován stálým úkolům, tzn. dohledu nad zajištěním veřejného pořádku, 

dohledu na dodržování pravidel silničního provozu. Mimo zmíněných činností plní městská 

policie i tyto úkoly: 

 bezpečnostní doprovody s většími finančními obnosy (doprovod při odvodu poplatků, 

pokladna, peníze z automatů) 

 asistence strážníků při dopravních uzavírkách nebo omezeních na území města a 

příměstských částí 

 údržba a výběr peněz z parkovacích automatů 

 asistence a doprovod exekutorky  

 doručování písemností 

 měření rychlosti vozidel 

 uzamykání, kontrola a odemykání vybraných dětských hřišť 

 součinnost se soudy z celé ČR (především se jedná o zjišťování místa pobytu a 

doručování písemností)) 

 součinnost a spolupráce s Policií ČR  

 zajištění nezúčastněných osob na žádost PČR a soudů 

 odchyt toulavých a synantropních zvířat 

 vyhledávání vraků motorových vozidel a předávání podkladů MěÚ k jejich likvidaci 

 výkon činnosti na základě veřejnoprávní smlouvy – Velké Poříčí 

 sběr použitých injekčních stříkaček a jehel 

 kontroly chatových oblastí 

 preventivní přednášky, besedy a ukázky + spolupráce na Dopravním hřišti v Bělovsi 

 

Mimořádné akce v průběhu roku vyžadující další nasazení strážníků: 

 Novoroční ohňostroj  

 Masopustní průvod 

 Čarodějnice na Dobrošově 

 Náchodské Májování s lampiónovým průvodem   

 Studentský festival Náchodská Prima sezóna  

 Finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 

 Cyklistický závod Světového poháru Visegrád 4 GP 

 Den s Primátorem 

 Plážový víkend nejen pro rodiny s dětmi  

 Pivobraní s kulturním programem  

 Vavřinecká pouť s kulturním programem  

 Kurónské slavnosti na zámku  
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 Den IZS 

 Běh Hronov – Náchod 

 Martinské trhy – Masarykovo náměstí 

 Zajištění dopravy při převozu vánočního stromu  

 Adventní neděle a rozsvícení vánočního stromu 

 Sněhánky – Mikulášská nadílka    

 

Není potřeba zdůrazňovat, že veřejnost vnímá činnost městské policie z mnoha různých 

pohledů. Nejvýznamnější vliv na názor a pověst městské policie má určitě represe 

vykonávaná městskou policií, která ovšem nepatří k našim stěžejním činnostem, protože 

minimálně ve stejné výši je věnována pozornost i prevenci. Činnost městské policie je 

ponejvíce zaměřena na oblast veřejného pořádku a dopravy. V roce 2016 strážníci mimo 

vlastních poznatků a zjištění přijali i 1 542 oznámení od občanů nebo právnických osob, která 

následně museli prověřovat a řešit. 

 

 

 

Oblast dopravy 

Je obecně známo, že Náchod je významnou dopravní tepnou. Doprava je celkem logicky 

nejvýznamnějším činitelem ovlivňujícím výslednost městské policie. Téměř polovinu roku 

2016 provázela Náchod složitá dopravní situace při rekonstrukci páteřní komunikace I/33 

vedoucí po ulicích Pražská a Běloveská. Strážníci usměrňováním provozu na křižovatkách, a 

to zejména v odpoledních hodinách zajišťovali průjezdnost a zachování základní dopravní 

obslužnosti města. Dále dohlíželi na BESIP v ulicích, kde docházelo ve zvýšené míře 

k porušování pravidel provozu. Pravidla provozu porušovali především řidiči nákladních 

vozidel jak v denní, tak v noční době.  Jednalo se zejména o ulice Raisova, Polská, Kladská, 

Kapitána Jaroše, 1. Máje, Mánesovo nábřeží.  

 

 
 

V první polovině roku před rekonstrukcí komunikace I/33 strážníci prováděli i měření 

rychlosti vozidel. Měření bylo prováděno jednou nebo dvakrát měsíčně na úsecích 

schválených Policií ČR. Celkově rychlost překročilo sto šedesát řidičů, kterým bylo na 

pokutách v blokovém řízení uloženo 75 400,- Kč. Rekordmanem byl řidič, který v místech, 

kde je povoleno 50 km/h jel rychlostí 97 km/h. 
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     S narůstajícím počtem vozidel se projevuje nedostatek parkovacích míst ve městě. To je 

další významná oblast, na kterou musí strážníci denně zaměřovat svoji pozornost, protože 

řidiči jsou neukáznění a schopni zaparkovat na jakémkoliv volném místě. Parkují všude bez 

ohledu na to, že místo k parkování vůbec není určeno nebo je to na základě dopravního 

značení zakázáno. Dohled na dodržování Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují 

oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke 

stání vozidla jen za sjednanou cenu (parkovací automaty), přispěl k tomu, že do pokladny 

města přibyla částka 2 464 727,- Kč. Celkový výběr z parkovacích automatů byl 2 551 316,- 

Kč. Částka vynaložená na náklady (údržbu + parkovací lístky) 86 589,- Kč.  

     Počet dopravních přestupků řešených městskou policií se zastavil na čísle 2 694. Z toho v 

blokovém řízení bylo projednáno 1 536 přestupků, správnímu orgánu bylo oznámeno 383 

přestupků a 769 přestupků bylo řešeno domluvou. 

 

Krátký přehled nejčastějších přestupků v dopravě 

 

Zákaz zastavení   420  

Zákaz stání   285  

Zákaz vjezdu   418 

Překročení povolené 

rychlosti 

160 

  

Stání na vyhrazeném 

parkovišti 

65  

Nezaplacené parkovné 249  
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Oblast veřejného pořádku 

     Strážníci v roce 2016 dohlíželi na zajištění veřejného pořádku. V praxi to znamená, že byly 

realizovány různé akce, např. akce zaměřené na dodržování OZV č. 3/2015 o pravidlech pro 

pohyb psů na veřejných prostranstvích, odhalování černých skládek, vybírání kontejnerů 

osobami bez domova, vyhledávání autovraků, zajištění bezpečnosti a prevence proti krádežím 

na hřbitově v období „Dušiček“ a další. Kromě větších akcí pro zajišťování veřejného 

pořádku patří ke každodenním činnostem dohled v místech shromažďování nepřizpůsobivých 

osob a osob bez domova. Strážníci je vykazují z míst, kde popíjejí alkohol a následně 

znečišťují veřejné prostranství, obtěžují žebráním. Dále z míst, do kterých se uchylují před 

zimou. Samozřejmě, že v mrazivých dnech je příjemné se ohřát. Bohužel to, že se uchylují do 

tepla, nemá za cíl jen uniknout mrazivému počasí, ale v teple nádražní haly se velice dobře 

popíjí.  V průběhu roku se podařilo „zrušit několik nocleháren“ bezdomovců na pozemcích 

města nebo na jednom soukromém pozemku. Vlastník toho soukromého pozemku požádal 

městskou policii o jejich vystěhování a zároveň udělil souhlas ke vstupu na svůj pozemek.    

     Noční služby v pátek a o víkendech jsou rovněž dobou, kdy mají strážníci „ruce plné 

práce“. Je to čas, kdy se zejména mladí lidé chodí bavit a posedět do restauračních zařízení, 

barů, diskoték a nočních podniků.  Při návratu domů pod vlivem alkoholu ruší noční klid, 

poškozují majetek, perou se nebo jsou alkoholem ovlivněni do té míry, že je nutný jejich 

transport na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové nebo Pardubicích. 

     V rámci výkonu služby došlo v sedmi případech k použití donucovacích prostředků -  
hmatů, chvatů a pout. Ve dvou případech museli strážníci čelit fyzickému útoku na svou 

osobu. Při žádném z použití donucovacích prostředků nedošlo k vážnému zranění osoby, proti 

které byly donucovací prostředky použity nebo ke škodě na majetku. O všech případech byl v 

souladu se zákonem o obecní policii vyrozuměn starosta města. 

     Strážníci z důvodu zajištění bezpečnosti pravidelně doprovázejí exekutorku Městského 

úřadu Náchod při výkonu její exekutorské činnosti. V průběhu roku byl doprovod realizován 

ve 36 případech.  Exekutorka mimo jiné vymáhá i dluhy za neuhrazené blokové pokuty na 

místě nezaplacené uložené městskou policií. Částka za pokuty na místě nezaplacené uložené 

strážníky, dosáhla výše 219 200,- Kč. 

     Nedostatky a nepořádek zjištěný v ulicích města, který vyžaduje úklid, je strážníky hlášen 

p. Ungrádovi, zajišťujícímu činnost skupiny pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné 

práce. Jejich prostřednictvím je neprodleně zjednána náprava. Další zjištěné závady např. na 

komunikacích, veřejném osvětlení, dopravním značení jsou hlášeny pracovníkům technických 

služeb a následně jsou odstraněny.  

     Podobnou kategorii jako je nepořádek v ulicích, tvoří i vraky vozidel.  Odstranění vozidla 

z komunikace není jednoduché a rozhodně se nedá vykonat rychle, jak si někteří 

oznamovatelé představují. Co je vrakem, je definováno zákonem o pozemních komunikacích 

nebo zákonem o odpadech.  Tímto se strážníci musí řídit a při „úředním“ odstranění vozidla 

jsou všichni povinni literu zákona dodržovat. Vozidlo, které je někde odstaveno dlouhodobě, 

má prázdná kola a na sobě vrstvu špíny a na první pohled vypadající jako vrak, ještě 

neznamená, že se o vrak skutečně jedná. Přesto se zabýváme i takovými vozidly, zjišťujeme, 

zda by si obnovení způsobilosti nevyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí 

mechanismu nebo konstrukce vozidla. Na základě výsledku šetření zjistíme majitele vozidla a 

případně jej vyzveme k odstranění nebo opravě vozidla. Dokonce se nám podařilo vypátrat 

majitele vraku až v Liberci a zajistit, že si majitel pro vozidlo přijel a odvezl k likvidaci. Do 

kategorie vraků zahrnujeme i vozidla po dopravních nehodách ponechaná na ulici. Všechna 

vozidla jsou opatřena samolepkou, na které je informace pro majitele, že vozidlo je městskou 

policií evidováno pro podezření na vrak. Dvacet dva vozidel evidovaných jako vrak a 

odstraněných z ulic města považuji za úspěch. 

 



 

 - 7 - 

 

 

Odstraňování ohořelého vraku v ulici Raisova 

 

 
 

 

Obrázek samolepky  

 

      
 

     K dalším činnostem, kterým se strážníci věnují, jsou nálezy. Při výkonu služby sami věci 

nalézají nebo nalezené předměty na různých místech města nosí na služebnu občané. Přesto, 

že podle občanského zákoníku by měl být postup jiný, tak strážníci nalezený předmět od 

občanů převezmou a v mnoha případech se jim podaří dohledat majitele a nález vrátit. 

Nalezené doklady jsou předávány na příslušné odbory městského úřadu. Rovněž předměty, u 

kterých se nepodaří dohledat majitele, jsou předány na městský úřad, kde jsou zaevidovány a 

uskladněny.  V roce 2016 máme evidováno 80 nálezů. Evidovali jsme i nález jízdního 

elektrokola v hodnotě cca 27 000,- Kč. O ztracené elektrokolo se majitel za dva dny přihlásil 

sám. 

     Mnoho času věnují strážníci odchytu zvířat. Při odchytu je nepodstatné, zda zvíře uteklo 

při venčení nebo z nezabezpečeného pozemku nebo výběhu. Podstatné je to, že mnoho zvířat 

není označeno čipem ani známkou, což komplikuje nalezení majitele a vrácení zvířete. 

V Náchodě mají povinnost nechat označit zvíře čipem a přihlásit jej do evidence majitelé psů. 

U majitele, kterému je odchycený a neoznačený pes vrácen, je po domluveném období 

provedena následná kontrola, zda psa nechal označit a zaevidovat. Nejvíce odchycených 
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zvířat představují psi, na druhém místě jsou kočky. Další odchycená nebo nalezená zvířata -  

např. kachny, kozy, morčata, leguáni zelení, had, poštolky. Celkově se jednalo o 93 

odchycených zvířat. 

     S využitím oprávnění dle §16/1 zákona č.553/1991 Sb. strážníci dvakrát v průběhu roku 

násilím otevřeli byt a vstoupili do něho. Podnětem bylo oznámení příbuzných a obava o 

život a zdraví jejich blízkých. V obou případech byla v bytě nalezena osoba vysokého věku ve 

vážném zdravotním stavu. Na místě byla seniorům poskytnuta první pomoc, přivolána RZS, 

která zajistila transport do nemocnice. Svým jednáním se strážníci podíleli na záchraně 

života těchto seniorů.   

 

 

 

Počty přestupků řešených v blokovém řízení  
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Počty přestupků oznámených správnímu orgánu 

 

 
 

 

 

 

Porovnání výslednosti 2013-2016 
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Prevence 

     Již na konci roku 2015 byly vypracovány nabídky preventivních programů městské policie 

a byly rozeslány do mateřských škol, základních a středních škol, domovů pro seniory apod. 

V současnosti máme v nabídce necelých 40 témat. Hned na počátku roku se rozeběhlo 

pořádání přednášek, besed, ukázek a akcí, které zajišťuje strážník preventista. Jsou 

realizovány v prostorách školek, škol, na dopravním hřišti nebo přímo na služebně městské 

policie. Celkem bylo realizováno 49 preventivních akcí.  

     Pod oblast prevence můžeme zařadit i akce zaměřené na zabezpečení chatových objektů po 

ukončení rekreační sezóny. Ke konci roku byla realizována první akce v Pekelském údolí a 

pod Lipím, kde strážníci zkontrolovali celkem 53 chat. Na každou ze zkontrolovaných chat 

umístili strážníci kartu s informací o provedení kontroly a desaterem rad, jak předcházet 

škodám v chatě a chalupě. 

 

Výběr z nabízených témat prevence.  

 

Mateřské školy 
- dopravní výchova v předškolním věku 

- děti v kontaktu s cizími lidmi 

- děti v kontaktu se zvířaty 

- prohlídka služebny Městské policie Náchod a jednotky SDH města Náchod 

 

 

 

 

 

 

 

Základní školy 

I.stupeň  
- úrazy dětí v domácím nebo venkovním prostředí 

- jak si nenechat ublížit 

- drogy I - alkohol, tabákové výrobky, léky 

- šikana, zneužívání dětí 

 

II.stupeň  
- trestní odpovědnost dětí a základy právního vědomí (trestní zákoník, trestní řád, přestupkový   

  zákon 

- zábavná pyrotechnika a její bezpečné používání 

- základy první pomoci 

- zásady bezpečného chování na ulici 

 

Střední školy 
- trestní odpovědnost mladistvých 

- právní vědomí (práva, zákony, policie, justice) 

- prevence přepadení 

- drogy II - zneužívání omamných a psychotropních látek 

 

Senioři 
- jak zabezpečit majetek 

- jak se chránit před okradením 
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- jak předcházet riziku přepadení 

- rady pro nákup přes internet 

 

Okrskáři 

     V rámci principů Community policing, tzn.  vzájemné spolupráce městské policie, Policie 

ČR, orgánů státní správy, místní samosprávy, veřejnosti, organizací a podnikatelských 

subjektů při vytváření, zajišťování bezpečí a ochrany nás všech v místě, kde žijeme a 

pracujeme, byli zřízeni a začali působit strážníci okrskáři. Personální možnosti Městské 

policie Náchod umožňují rozdělení města a přilehlých příměstských částí pouze na čtyři 

okrsky.  Před započetím rekonstrukce komunikace I/33 byli okrskáři do okrsků vysíláni 

pravidelně. Ohlasy na jejich činnost byly velice pozitivní. Bohužel k již zmíněným 

personálním možnostem bylo nutné, aby okrskáři v době rekonstrukce „Pražské“ zajišťovali 

běžný výkon služby a nemohli být vysíláni do okrsku. Na poslední měsíc roku se okrskáři do 

okrsků již zase vrátili a začali přinášet podněty k řešení.    

V letošním roce byl obnoven výcvik sebeobrany strážníků a výcvik v používání 

donucovacích prostředků. Je organizován 1x za dva měsíce v rozsahu 2 hodin. Střelecká 

příprava je organizována 2x ročně. Jednou jako povinné střelby (uloženo zákonem) a podruhé 

jako střelby zdokonalovací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže je zobrazena tabulka s vybranými položkami výslednosti za rok 2016. 

  

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného 
činu  
oznámených Policii ČR 9 

Počet fyzických útoků na strážníky* 2 

  

Počet případů použití donucovacích prostředků 7 

z toho oprávněné 7 

z toho neoprávněné 0 

  

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 582 200 Kč 

  

Nepovinné údaje:   

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku: 20 292  

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní 
policii: 

1 
  

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva  
podle § 3a z. o obecní policii: 

 Velké Poříčí 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR  126 

Provozování pultu centralizované ochrany    NE 

Počet osob převezených do záchytné stanice 14 
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Počet odchycených zvířat 93  

Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii 204  

  

 
 

5) Materiálně technické zajištění 

 

Služebna 

Ubytovací prostory služebny se nachází na adrese Hurdálkova 406. Jedná se o objekt, který 

nutně vyžaduje rekonstrukci tak, aby vyhovoval potřebám rozšiřujícího se útvaru. Oblast, kde 

vidím problémy je absence místnosti pro veřejnost, ve které by bylo možné přijímat podněty, 

oznámení a stížnosti. Bylo by vhodné, aby taková místnost byla umístěna v přízemí objektu a 

byl do ní zřízen bezbariérový přístup. Zejména starším lidem činí problémy vystoupat po 

točitém schodišti do prvního patra v případech, kdy je jejich osobní přítomnost na útvaru 

nutná.  

Občané, zástupci firem, představitelé IZS, kontrolní orgány v mnoha případech přichází na 

osobní jednání k veliteli městské policie, ale bohužel i jeho kancelář je zastaralá a neposkytuje 

potřebné zázemí pro tato úřední jednání.     

Další problematickou oblastí je samotné vybavení ubytovacích prostor strážníků.  

Vybavení je opravdu letité a značně opotřebované. V roce 2015 se podařilo zakoupit pro 

strážníky nové šatní skříně. V obnově technického, sociálního a ubytovacího zázemí pro 

strážníky se bude pokračovat v roce 2017.   

 

Vozový park 

Pro výkon služby jsou používána dvě vozidla. Hyundai Tucson a Vokswagen Caddy, který 

je vybaven i alternativním pohonem na LPG. Hyundai Tucson byl zakoupen v letošním roce a 

dán do užívání 10.10.2016. Nahradil vozidlo Škoda Yeti, které bylo velmi poruchové a do 

kterého bylo potřeba vkládat značné finanční prostředky na opravy. Městská policie ještě 

disponuje skútrem Rhon, který pro své potřeby mohou využívat zejména okrskáři. 

Je nutné dovybavit služební vozidla pro zajištění bezpečnosti strážníků při činnostech 

spojených s dohledem na BESIP, např. dopravní kužely, tzv. dopravní puky, jednoduché 

nářadí a další (plánovaná realizace 2017).  

 

 

Výzbroj a výstroj 

V roce 2016 byla přepracována výstrojní směrnice, aby byla do budoucna zabezpečena 

jednotná výstroj strážníků.  Rovněž byla započata obměna zastaralé nebo nefunkční techniky 

potřebné k výkonu služby. Dále byl aktualizován software informačního systému Derik, který 

slouží k dokumentaci a zpracování nápadu zejména v přestupkové agendě. V závislosti na 

finančních prostředcích bude potřeba realizovat obměnu vysílaček, provést obměnu některých 

služebních zbraní, nakoupit nové neprůstřelné vesty (plánovaná realizace v 2017). 

 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

V oblasti ochrany a bezpečí osob a majetku využívá MP městský kamerový dohlížecí 

systém. Monitorováním dění na nejfrekventovanějších místech na území města 

prostřednictvím 18 kamer je zaznamenáváno narušování veřejného pořádku, ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, narušení občanského soužití, aj. Problémem 

ovšem je, že stávající systém není jednotný, ale skládá se ze dvou částí, kdy jedna část 

využívá analogového přenosu signálu a druhá část využívá digitálního přenosu signálu. To 
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způsobuje občasné závady na systému a vyžaduje zvýšené náklady na údržbu. Do budoucna 

by bylo potřebné celý systém sjednotit.  

MKDS byl hodně nápomocen při rekonstrukci silnice I/33. Neukáznění řidiči 

nerespektovali dopravní značení a začali jezdit mimo jiné i po pěší zóně na Kamenici. 

Strážníci využívali MKDS k monitorování přestupců v těchto místech. 

V roce 2016 bylo firmě Nakit zadáno vypracování studie nového MKDS.    

 

5) Kontrolní a řídící činnost  

 

Kontrolní a řídící činnost prováděná vedením MP 

 

 Kontrolní a řídící činnost patří k základním činnostem každého vedoucího pracovníka. 

Správnou řídící činností se snaží o dosažení stanovených cílů a plnění zadaných 

dlouhodobých i průběžných úkolů. Řídící i kontrolní činnost je realizována především 

vedením útvaru. 

 V rámci řídící činnosti vedení útvaru jsou realizovány každodenní instruktáže 

strážníků nastupujících k výkonu služby. V průběhu instruktáže jsou předávány nejdůležitější 

informace z porad u starosty města, dochází k upozornění na informace, oznámení, podněty 

nebo stížnosti zaslané na MP e-mailem, pomocí MMS, telefonem nebo osobním kontaktem 

s veřejností. Je upozorňováno na společenskou nebezpečnost korupčního jednání, taktiku a 

techniku zákroků. Zároveň je kontrolována výstroj a výzbroj strážníků apod. K dalším 

činnostem z oblasti řízení patří konání služebních porad. Na poradách dochází k předávání 

dalších informací nezbytných k výkonu služby, jsou zde projednány chyby a nedostatky 

zjištěné v uplynulém období. Jsou stanoveny způsoby a termíny pro jejich odstranění. Dále je 

prováděno nepravidelné i periodické proškolování strážníků, probíhá hodnocení výslednosti 

útvaru i jednotlivců. Jsou zodpovídány dotazy, návrhy a řešeny problémy strážníků vznikající 

v průběhu služby. Z každé služební porady je zpracován zápis.  Do oblasti řízení patří i 

nejrůznější součinnostní jednání, schůzky, spolupráce atd. 

   

Kontrolní činnost je prováděna namátkově v denní i noční době. Je prováděna 

průběžně již od zahájení činnosti útvaru. Kontroly jsou zaměřeny na plnění úkolů stanovené 

hlídkám, dodržování zákonů, kontrolu výstroje a výzbroje, BOZP, na způsob vystupování a 

jednání s občany, na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů, možné korupční 

jednání atd. Každé ráno velitel provádí při předání směny kontrolu denní výslednosti 

jednotlivých hlídek zapsanou v Knize služeb. Dále je prováděna kontrola spisového materiálu. 

 

 

6) Součinnost s odbory MěÚ Náchod, ostatními orgány a Policií ČR, 

 

Intenzivní součinnost a spolupráce probíhá mezi Městskou policií Náchod a jednotlivými 

odbory městského úřadu. Spolupráce je odvozena od společných nebo navazujících úkolů. 

Jedná se o úkoly vyplývající z legislativy nebo na základě součinnostních dohod. 

V neposlední řadě se jedná také o spolupráci, jejímž účelem je odstranění zjištěných 

nedostatků a závad. V rámci zachování kontinuity informací a plnění společných nebo 

navazujících úkolů se velitel MP účastní pravidelných porad vedoucích odborů s tajemnicí 

městského úřadu.  

Neodmyslitelná je spolupráce s Policií ČR bez rozlišení, zda se jedná o dopravní 

inspektorát nebo obvodní oddělení. Tato spolupráce vyplývá z odpovědnosti při zajišťování 

veřejného pořádku nebo zajištění a obnovení bezpečnosti silničního provozu. Strážníci ve 126 

případech vyjížděli na žádost Policie ČR k prověření oznámení. 
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