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Zpráva o �innosti za rok 2013

Úvod 

Výkon služby m�stské policie probíhá v nep�etržitém režimu tzn. 24 hodin denn�, 7 dní v týdnu, 365 
dní v roce. Strážníci plní úkoly na celém katastru m�sta tedy na území o rozloze 3.637 ha, kde žije 
tém�� 15.000 obyvatel. Do sm�ny nastupují vždy 3 strážníci. Vyžaduje-li to bezpe�nostní situace nebo 
plánované úkoly je tento po�et navýšen o pot�ebný po�et strážník�. Nejvýše však p�i sou�asném 
stanoveném po�tu 16 strážník� je možné mimo�ádn� postavit do sm�ny až 13 strážník�. V p�ípad�
takovéhoto masivního nasazení (nap�. akce m�sto v pohybu) pak vznikají nároky na hodiny 
odsloužené tzv. p�es�as. 

Služba strážník� nastupujících do hlídky je koncipována v pom�ru 60% venkovní služby a 40% 
pohotovostní služby. Obch�zková služba v rajonech je standardn� naplánována na polovinu 
z venkovní služby p�íslušného strážníka a druhá polovina venkovní služby je zam��ena na kontrolu 
dodržování pravidel silni�ního provozu. Do této doby je zapo�ítána v plném rozsahu i doba, po kterou 
je provád�no m��ení rychlosti. Spisová agenda je zpravidla vy�izována b�hem pohotovostní služby. 
P�i no�ní sm�n� je celá venkovní služba v�nována hlídkové služb� v rajonech. Je pot�eba zmínit, že 
plán sm�n nepo�ítá s mimo�ádnou administrativní �inností a pracovní harmonogram je tedy v pr�b�hu 
sm�ny pozm��ován. Administrativa je vždy odvislá od po�tu �ešených p�ípad�. Další zm�ny v plánu 
denních �inností vyplývají z p�ípadného nápadu p�estupk� zjišt�ných v pr�b�hu dne. 

Sou�asn� s represivní �inností je zna�ná �ást pracovní doby v�nována �innosti preventivní. Tato 
�innost se projevuje zvýšeným dohledem strážník� v problémových lokalitách m�sta a dále p�i 
spolupráci s ve�ejn� prosp�šnými organizacemi v rámci p�ednášek a besed s d�tmi �i seniory, ale 
taktéž zajiš�ováním dalších aktivit (nap�. tábor pro d�ti vyžadující speciální pé�i) a organizováním 
doprovodných akcí (nap�. dopravní výchova s ��K a  DDM). 

V této souvislosti je t�eba p�ipomenout, že m�stská policie vykonává i další tzv. nepolicejní �innosti. 
Zde uvádím nap�. doru�ování písemností, místní šet�ení, p�evozy pen�žních hotovostí, správa a 
údržba technického vybavení, správa a servis PCO, správa a údržba parkovacích automat�, apod. 

V pr�b�hu roku 2013 byl zahájen projekt Asistent prevence kriminality. Projekt je z v�tší �ásti 
financován z dotace Ministerstva vnitra, v jehož rámci byla vytvo�ena 2 pracovní místa pro asistenty 
z �ad obyvatel z vylou�ených lokalit. Sou�asn� s tím byla realizována kancelá� p�ímo v prostorách 
domu v ulici J.K.Tyla �p. 1093. 
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Zjišt�né delikty 

V roce 2013 bylo Policii �R p�edáno celkem 32 p�ípad� (podez�ení) ze spáchání trestných �in�. 
Z tohoto po�tu bylo celkem 14 pachatel� (loupeží a krádeží m�d�ných svod�) zadrženo na míst�. 
  
Mimo trestných �in�, které spadají do kompetence Policie �R �ešila m�stská policie celkem 1583 
všech p�estupk�. Z tohoto celkového po�tu tvo�í nejv�tší díl dopravní p�estupky, celkem 80% všech 
p�ípad�. Dalším nej�ast�jším deliktem byly p�estupky proti majetku, které se na celkovém po�tu 
podílely 11%, kdy nejv�tší �ást z majetkových delikt� tvo�í krádeže v supermarketech. Oproti 
uplynulým let�m došlo k navýšení p�estupk� proti ve�ejnému po�ádku, s celkovým podílem 3,6%. 

Zhodnocení bezpe�nostní situace 

Pokud by m�lo být kvalifikovan� hodnoceno, které faktory lze považovat za nejd�ležit�jší z hlediska 
narušování ve�ejného po�ádku a bezpe�nosti na ve�ejných prostranstvích, tak zcela jednozna�n� to 
jsou no�ní podniky s non-stop provozem. Tyto ve svém d�sledku mají nejv�tší vliv na chování 
závadových jedinc�. Non-stopy a herny jsou z tohoto pohledu nepochybn� tím nejd�ležit�jším 
faktorem, který ovliv�uje po�ádek a bezpe�nost na ulicích našeho m�sta, jelikož se zde scházejí 
závadové osoby a jedinci z celého okresu, které následn� ovliv�ují kvalitu života ob�an� ve m�st�. Na 
území m�sta je v sou�asné dob� otev�eno n�kolik podnik� s non-stop provozem p�ípadn� s provozní 
dobou až do ranních hodin. 

V uvedených provozovnách nejsou primárn� evidovány v�tší problémy vyplývající ze samotné 
hostinské �innosti, s výjimkou Typos baru. U této jediné provozovny je možné evidovat rušení no�ního 
klidu zp�sobené samotným provozem, respektive po�ádáním hudebních produkcí a zvýšenou 
hladinou hluku. Zde však musím konstatovat, že stížnosti obyvatel sousedních dom� na tyto produkce 
nejsou oficiálního charakteru a MP tedy tyto p�ípady ne�eší jako p�estupek. 

Nej�ast�jší problémy však p�sobí hosté provozoven jejichž seznam a p�ípadná charakteristika, je 
uveden zde:  

Typos (K-club) – hlu�né diskotéky, krádeže, problémoví hosté 
Cézar – krádeže, rva�ky, problémoví hosté 
Wings (San Marco) – krádeže, rva�ky, problémoví hosté 
Anakonda – krádeže, rva�ky, problémoví hosté 
Sport Music Club (hotel Poprad) – problémoví hosté 
Kulturní d�m – problémoví hosté 

Dalším problémem, který stojí za uvedení, je fakt, že v barech a hernách jmenovit� Wings, Cézar a 
Anakonda jsou nej�ast�jšími hosty lidé ze sociáln� slabých vrstev – nezam�stnaní, recidivisté, osoby 
závislé na alkoholu nebo drogách. Z toho lze p�edpokládat, že i tzv. business plán provozovatel�
p�ímo po�ítá, že jeho zákazníky budou lidé za�azení do n�které ze jmenovaných skupin a vrstev 
obyvatelstva. Protiprávní jednání, která musí MP �ešit v uvedených barech a hernách, pom�rn� �asto 
páchají stále stejní delikventi. 

Dalším faktorem negativn� ovliv�ujícím ve�ejný po�ádek a �istotu ve m�st� jsou rodiny sociáln�
nep�izp�sobivých spoluob�an�, kte�í se spole�ensky izolují, mají jinou mentalitu a styl života. 
V d�sledku toho následn� vznikají konflikty se sousedy v okolní zástavb�. Druhou skupinu 
problémových jedinc� tvo�í tuláci a bezdomovci, kte�í p�icestují vlakem a ve m�st� z�stanou. Zde 
potom páchají drobné krádeže a jinak obt�žují ob�any m�sta. B�hem roku 2013 v této oblasti došlo ke 
zlepšení stavu, nebo� n�kte�í problémoví jedinci m�sto opustili (4) nebo byli umíst�ni do státních 
nápravních za�ízení (2) a n�kte�í tuláci zem�eli (2). 

P�es výše uvedené mohu zcela odpov�dn� prohlásit, že stav ve�ejného po�ádku a p�edevším 
bezpe�nost v ulicích je velice dobrá a ob�ané se mohou bezpe�n� pohybovat po celém teritoriu 
m�sta. 

Sou�asn� s touto zprávou je p�edložena i zpráva Policie �R – obvodního odd�lení Ústí nad 
Orlicí. 
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Statistický výkaz 

Celkový po�et delikt� zjišt�ných M�stskou policií 
Delikty / Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem  2448  2406  2534 2130 1583 
   p�estupky  324  335  362 223 285 
   p�estupky v doprav�  2088  2045  2136 1887 1266 
   trestné �iny (podez�ení)  36  26  36 20 32 

Po�et p�estupk� (mimo dopravních) �ešených M�stskou policií 
P�estupek / Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem (mimo dopravních)  324  335  362 223 285 
§28 – na úseku soc. v�cí  0  0  0 0 0 
§30 - alkohol / kou�ení  2  1  4 1 0 
§47 - ve�ejný po�ádek  59  39  44 33 57 
§46/2 - m�stské vyhlášky  11  19  20 11 17 
§49 - ob�anské soužití  23  17  18 16 14 
§50 - proti majetku  240   239  260 133 182 

Po�ty dalších úkon� M�stské policie UO 
Úkon / Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

   odchyceno ps�  53  48  47  80  36 

Ing. Bc. Martin Faltus 
velitel m�stské policie
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                       Ústí nad Orlicí 13. b�ezna 2014 

M�stský ú�ad 
K rukám JUDr. Zde�ka Ešpandra 
Ústí nad Orlicí 

Zpráva o bezpe�nostní situaci za rok 2013 v rámci teritoria 
m�sta Ústí nad Orlicí

     Teritorium m�sta Ústí nad Orlicí v�etn� všech svých m�stských �ástí je rozd�leno do n�kolika 
okrsk�, p�i�emž každou z níže uvedených �ástí má p�id�len konkrétní policista s územní 
odpov�dností + p�ípadný zpracovatel. Jedná se konkrétn� o uvedené m�stské �ásti: 

• centrum m�sta Ústí nad Orlicí a spodní �ást m�sta (po komunikaci I/14)
• sídlišt� Št�pnice, Old�ichovice a jihovýchodní podm�stí 
• sídlišt� Dukla, Hylváty, Orlicko-ústecká nemocnice, Rieter, Knapovec, Houžovec
• spodní �ást m�sta (za komunikací I/14), obvod a nádraží �D, zahrádká�ské osady 

Kubinc�v kopec a Na Americe, m�stská �ást Kerhartice 
• severní okrajová �ást m�sta – Na Hýbli, okolí Aquaparku 
• m�stská �ást Na Tiché Orlicí, Václavov a �ernovír 

     Celkem bylo v roce 2013 do služby na zdejším obvodním odd�lení veleno 19 policist� v�. 
vedoucího a zástupce, p�i�emž celkový rozsah teritoria na tento po�etní stav je 136 km2 a po�et 
obyvatel dle posledního s�ítání je 21.929.   

     Ze souhrnných �ísel za rok 2013 vyplývá, že celková statistika spáchaných trestných �in�
v rámci teritoria OOP Ústí nad Orlicí hovo�í o �ísle 368, z nichž se poda�ilo celkem objasnit 195 
skutk�. Z tohoto vyplývá celková objasn�nost ve výši 52,99 %.  V porovnání s p�edešlým rokem 
2012 se jedná o nár�st 31 trestných �in�.  Ohledn� p�estupk� bylo t�chto zaevidováno v roce 2013 
celkem 536. Dále se policisté zaobírali dalšími oznámeními, požadavky, dožádáními, žádostmi o 
výslechy a doru�ováním písemností, jejichž celkový po�et byl v roce 2013  645.  
     Co se tý�e  samotného m�sta Ústí nad Orlicí a jeho m�stských �ástí, tak zde došlo v uplynulém 
roce k celkem 241 trestným �in�m, což v porovnání s rokem 2012 �iní nár�st 38 trestných �in�. 
V tomto vý�tu jsou zahrnuty veškeré objasn�né i neobjasn�né trestné �iny po�ínaje nejvíce 
frekventovanými majetkovými, dále ublížení na zdraví, výtržnosti, veškeré podvody v�. 
internetových a též �asto zastoupené p�e�iny zanedbání povinné výživy a další.   

     Mimo výše uvedených závažn�jších �in� �eší policie i mén� závažné protiprávní �iny, tj. 
p�estupky, kterých bylo v roce 2013 na území m�sta Ústí nad Orlicí zaevidováno celkem 387. 
Nej�ast�ji zastoupené jsou již po n�kolik let p�estupky na úseku majetku, následují p�estupky 
v doprav�,  proti ob�anskému soužití  �i  p�estupky proti ve�ejnému zájmu a další. 
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     Skladba protiprávních �in� je n�kolik posledních let obdobná, kdy nejv�tší m�rou jsou 
zastoupeny majetkové protiprávní �iny a to jak v rovin� trestní tak p�estupkové. �asté jsou krádeže 
prosté, ale nemalou m�rou jsou zastoupeny též krádeže vloupáním. �astým objektem vloupání 
jsou v rámci teritoria m�sta zejména sklepní kóje panelových nebo �inžovních dom�, dále vloupání 
do garáží a vozidel. U posledn� zmín�né kategorie lze konstatovat, že v�tší m�rou ke spáchanému 
skutku napomáhají sami poškození a to ponecháním svých osobních v�cí, kabelek, notebook� �i 
tablet� viditeln� na sedadlech vozidel. S vozidly je též spojeno protiprávní jednání spo�ívající 
v krádeži PHM, kdy však již ve druhé polovin� r. 2013 byl zaznamenán pokles této �innosti a to 
zejména v souvislosti s cenou paliva. I nadále však nárazov� dochází ke krádežím zejména nafty 
z pracovních �i zem�d�lských stroj�.  

     Ohledn� konkrétních míst, kde �ast�ji dochází k páchání protiprávních jednání lze pouze uvést, 
že neevidujeme žádné konkrétní lokality, kde by byla v r. 2013 tato �innost nadm�rn� zvýšená. U 
tohoto ukazatele je vždy zásadní, jakou konkrétní skupinu �in� monitorujeme (nap�. napadení a 
ob�. soužití více v soukromí, naopak krádeže prosté více na ve�ejnosti apod.). Ze statistiky vyplývá, 
že co se tý�e krádeží v obchodech a prodejnách, tak t�chto nejvíce evidujeme (a to znateln�) 
v supermarketu Albert na ul. Lochmanova. Zde již však bylo ze strany provozovatele p�istoupeno 
k �áste�nému kamerovému monitoringu. U krádeží vloupáním se mezi nej�ast�jší objekty 
napadení �adí jednozna�n� sklepní kóje a vozidla.  

     Lze taktéž konstatovat, že v roce 2013, zejména v jeho druhé polovin�, evidujeme na území 
m�sta mén� p�ípad� spojených s osobami bez domova. Dílem je to z d�vodu p�emíst�ní osob do 
jiných obcí, dílem nap�. úmrtí �i vážné nemoci s následnou hospitalizací.  

     V roce 2013 nadále p�etrvával stav, kdy byly protiprávní skutky páchány na seniorech. Jedná se 
zejména o r�zné záminky ke vstupu do obydlí (vrácení p�eplatku, kontrola vodom�ru apod.) a 
následn� dochází ke krádežím �asto celoživotních úspor. I z t�chto d�vod� se této problematice 
v�nují  pracovníci prevence kriminality a to formou p�ednášek, diskusí a správných postup� v této 
v�ci. U této skupiny obyvatel též �asto dochází k r�zným nabídkám zboží �i služeb p�ímo v míst�
jejich bydlišt�, p�i�emž p�i zjišt�ní této �innosti je uplat�ována vyhláška m�sta �. 1/2013 – tržní �ád. 

     Ve sledovaném období r. 2013 došlo k navýšení r�zných podvodných jednání a to zejména 
spáchaných skrze sí� Internet. Nej�ast�ji se jedná o nedodané zboží poté, co toto bylo �ádn�
uhrazeno a dále r�zné nabídky zprost�edkování zam�stnání apod., které mají za cíl pouze vylákat 
finan�ní prost�edky z poškozených. V souvislosti s moderními trendy a novými technologiemi 
dochází v �astých  p�ípadech i ke zneužívání informací, které o sob� �i své rodin� obyvatelé 
uvád�jí na sociálních sítích (nej�ast�ji Facebook). Lze pouze apelovat zejména na rodi�e nezl. 
d�tí, aby m�ly p�ehled o tom, s kým a o �em jejich d�ti komunikují.   
      
     V roce 2013 �ešilo zdejší odd�lení též celkem 26 p�ípad� se znaky domácího násilí, kdy v 5-ti 
p�ípadech došlo k vykázání násilné osoby ze spole�ného obydlí na dobu 10 dn�. Institut vykázání 
je již �adu let sou�ástí našeho právního �ádu a policií jsou v od�vodn�ných p�ípadech aplikována 
zákonem sv��ená oprávn�ní.  

     V uplynulém roce byla v�tší pozornost v�nována i dopravní situaci ve m�st�, z �ehož vyplývá 
v�tší po�et �ešených dopravních p�estupk� a uložených blokových pokut. Této problematice bude i 
nadále v�nováno více pozornosti.  



3

  �innost policist� byla v roce 2013 provád�na i v rámci prevence, r�zných druh� p�ednášek a 
besed. V této souvislosti lze pozitivn� hodnotit i �innost Komise prevence kriminality M�Ú ÚO a to s 
ohledem na z�ízení asistent� prevence kriminality a dále vznik a �innost d�tského klubu Kamin.  

   Obdobn� jako v minulých letech, tak i v roce 2013 byla na velmi vysoké úrovni spolupráce 
s M�stskou policií v Ústí nad Orlicí a to jak se strážníky tak i p�ímo s vedoucím M�P Ústí nad Orlicí.  

   V níže uvedených tabulkách je následn� uveden vý�et a po�ty nej�ast�jší trestné i p�estupkové 
�innosti pachatel�  v roce 2013 na území teritoria m�sta Ústí nad Orlicí. 

Vý�et a roz�len�ní zjišt�ných trestných �in� v r. 2013 v teritoriu m�sta Ústí nad Orlicí: 
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                                                                                                                              Zpracoval:  
                                                                                                                             
                                                                                                                   npor. Bc. Tomáš Blažek 
                                                                                                               vedoucí obvodního odd�lení 

Pozn. Tento text je ur�en výhradn� pro �leny zastupitelstva m�sta Ústí nad Orlicí a dále �leny Komise prevence kriminality  m�sta Ústí  

nad Orlicí a ší�it jej - vcelku �i po �ástech-  lze pouze se svolením zpracovatele.


