
Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2018 

Personální oblast 

V roce 2018 pracovalo u Městské policie Ústí nad Orlicí celkem 18 zaměstnanců, z toho se jedná o 16 

strážníků a 2 asistenty prevence kriminality. Personální stav je nyní stabilní, během 1. pololetí roku 

2018 byly dvě uvolněné pracovní pozice strážníků obsazeny a schválený stav 16 strážníků byl naplněn. 

Místní působnost  

V oblasti místní působnosti nedošlo v roce 2018 k žádné změně oproti předchozímu roku. Na základě 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy plnila městská policie úkoly v obci Libchavy. Úkoly vyplývající ze 

smlouvy jsou však pouze na úrovni technické podpory kamerového systému s možností dohledu na 

kamerové body umístěné v obci Libchavy. 

V této souvislosti je třeba připomenout, že městská policie vykonává i další tzv. nepolicejní činnosti. 

Například se jedná o doručování písemností, místní šetření, převozy peněžních hotovostí, správu a 

údržbu technického vybavení, správu a servis MKDS a PCO, kontrolu funkčnosti parkovacích automatů, 

apod. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí nad Orlicí je stabilní a z dlouhodobého 

hlediska došlo k zásadnímu snížení nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti. Statisticky vykazuje 

městská policie i Policie ČR dlouhodobé trvalé snižování všech deliktů a to především v oblasti 

veřejného pořádku, proti majetku (krádeže) a občanskému soužití (násilí). Policie ČR eviduje ve svém 

územním obvodu pokles nápadu trestné činnosti za posledních 5 let o 60%. Např. trestný čin loupeže 

nebyl v obvodu spáchán žádný, vloupání do objektu bylo evidováno 6 případů. 

Městská policie eviduje 9 případů trestných činů, respektive podezření z jejich spáchání, které byly 

předány Policii ČR k dalšímu řízení. V oblasti přestupků eviduje městská policie celkem 1741 případů. 

Z tohoto celkového počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem 95% všech případů. Z ostatních 

přestupků, kterých je evidováno 89, je nejčastějším deliktem přestupek proti majetku v počtu 52 

případů. Evidovaný počet všech případů se meziročně opět snížil, přičemž za uplynulých 5 let činí pokles 

o 69%, v oblasti přestupků proti majetku je snížení o 71% a u přestupků proti veřejnému pořádku došlo 

ke snížení o 75%. 

V minulých letech problémové provozovny s non-stop provozem jsou již téměř bez stálých hostů, a v 

těchto typech provozoven neevidujeme žádné zásadní problémy. Jedná se spíše o ojedinělé události, 

které se daří ihned řešit. Pouze s jedinou provozovnou Typos bar (tzv. Káčko) je možné evidovat rušení 

nočního klidu způsobené samotným provozem, respektive s pořádáním hudebních produkcí a z toho 

plynoucí zvýšenou hladinou hluku. Zde však musím konstatovat, že stížnosti obyvatel sousedních domů 

na tyto produkce nejsou oficiálního charakteru a městská policie tedy události neeviduje jako 

přestupek. V letních měsících během nočních směn v pátek a sobotu se preventivně zaměřujeme na 

dohled mezi provozovnami Popráč a Typos bar, kde jsou poměrně značné přesuny podnapilých hostů, 

a z toho plynoucí případné problémy s možným narušením veřejného pořádku a nočního klidu. 

Sociální problémy a bezdomovectví 

V zimním období nebo v období klimaticky nepříznivém řešíme problémy které vznikající u sociálně 

slabších osob v lokalitách Sladkovna (čp. 105) a Sv. Čecha (čp. 1108-1110). Opakovaně se zde zdržují 

problémové osoby a pod vlivem alkoholu se následně dopouštějí nepřístojností a narušují občanské 

soužití v těchto domech. 



Během roku 2018 nedošlo k zásadní změně v lokalitě Na Hýbli, kde je stanové městečko skupiny 

bezdomovců. 

Na území města je v současnosti ubytováno velké množství občanů z jiných států EU. Jedná se 

především o občany Bulharska a Rumunska, jejichž přítomnost však doposud nepředstavuje 

bezpečnostní riziko. Všechny ubytovny, kde jsou cizí státní příslušníci ubytováni, jsou pravidelně 

kontrolovány cizineckou policií a případné excesy cizinců, vzhledem k celkovému počtu osob, jsou 

marginální. 

Dopravní situace 

Samostatnou kapitolu tvoří doprava a především tzv. doprava v klidu. Nárůst počtu vozidel se 

negativně projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Nejvíce zatížené oblasti města jsou centrum, z 

důvodu koncentrace úřadů, a dále sídliště Štěpnice a Podměstí. Z vysoké koncentrace vozidel přirozeně 

plynou problémy s parkováním a průjezdností vozidel. 

Preventivní činnost 

Současně s represivní činností je značná část pracovní doby věnována činnosti preventivní. Tato činnost 

se projevuje zvýšeným dohledem strážníků v problémových lokalitách města a dále při spolupráci s 

veřejně prospěšnými organizacemi v rámci přednášek a besed s dětmi či seniory, ale taktéž 

zajišťováním dalších aktivit (např. tábor pro děti vyžadující speciální péči) a organizováním 

doprovodných akcí (např. dopravní výchova s ČČK a DDM). 

Asistenti prevence kriminality 

Ve vyloučených lokalitách (např. J.K.Tyla 1092-3, Třebovská 50, Třebovská 436) působí asistenti 

prevence kriminality a zásahy ze strany městské policie nebo Policie ČR zde nejsou tak časté jako v 

minulosti, neboť většinu problémů vyřídí v rámci komunity bez nutnosti řešení ze strany policie. 

Asistenti prevence kriminality ve vyloučených lokalitách, v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně-

patologických jevů a v lokalitách s převážně romskými obyvateli, dohlížejí: 

- na dodržování pravidel občanského soužití 
- na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
- na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 
- na dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obci v okolí vyloučených lokalit 
- na pořádek u ZŠ speciální (Lázeňská ul.) 
- na oprávněné užívání bytů v majetku města 
 
Asistenti prevence kriminality spolupracují s odborem Sociálních služeb MěÚ, Probační a mediační 

službou, a dalšími poskytovateli terénní sociální práce (terénními sociálními pracovníky). 

 
Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie 

 

 

 

 

 



Statistický výkaz 

 
Celkový počet deliktů zjištěných Městskou policií 

Delikty 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem 1 583 2 386 2 151 1 582 2 609 1 741 

   přestupky 285 193 146 132 97 89 

   přestupky v dopravě 1 266 2 172 1 988 1 433 2 504 1 643 

   trestné činy (podezření) 32 21 17 17 8 9 

 
Počet přestupků (mimo dopravních) řešených Městskou policií 

Přestupek 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem (mimo dopravních) 285 193 146 132 97 89 

§4 - městské vyhlášky 17 10 16 4 2 0 

§5 - veřejný pořádek 57 41 22 33 14 12 

§7 - občanské soužití 14 23 13 14 15 12 

§8 - proti majetku 182 110 83 67 53 52 

 
Počty dalších úkonů Městské policie UO 

Úkon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

odchyceno psů 36 39 37 29 30 43 

zjištěno vraků 26 8 15 9 12 18 

 

Celkový počet uložených pokut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem (Kč) 227 200 177 500 196 700 186 100 252 100 275 300 

Celkem (počet) 522 660 582 549 1 011 1 381 

z toho dopravní přestupky 426 608 554 520 1 001 1 371 

z toho ostatní přestupky 96 52 28 29 10 10 

 

Vybrané dopravní přestupky 2015 2015 2015 2016 2017 2018 

Překročení nejvyšší povolené 
rychlosti 

    732 0 

Nezaplacené parkovné (IP13c)     555 799 

Zákaz stání (B29)     382 199 

Stání bez parkovacího kotouče 
(IP13b) 

    148 146 

Zákaz vjezdu (B1)     46 22 

Obytná zóna (IZ5a)     33 70 

 

 
 

 

 


