
Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2019 

Personální oblast 

V roce 2019 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 a schválený stav strážníků i 

asistentů je naplněn. 

Místní a věcná působnost  

V oblasti místní působnosti nedošlo v roce 2019 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. 

Městská policie vedle obvyklé činnosti vykonává i další tzv. nepolicejní činnosti, mezi které patří 

doručování písemností pro orgány veřejné moci, místní šetření, převozy peněžních hotovostí, správu a 

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

atd. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Městská policie eviduje 9 případů trestných činů, respektive podezření z jejich spáchání, které byly 
předány Policii ČR k dalšímu řízení. V kategorii přestupků eviduje městská policie celkem 2.380 
případů. Z tohoto celkového počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem se jedná o 97% ze 
všech zjištěných případů. Z pohledu ostatních přestupků, kterých bylo evidováno 71 případů, je 
nejčastějším deliktem přestupek proti majetku, a to v počtu 51 případů. Z těchto majetkových deliktů 
byl nejčastějším přestupkem krádež v obchodě, následovaný přestupkem poškozování cizí věci. 
Evidovaný počet všech případů má setrvalou tendenci a meziročně opět došlo ke snížení celkového 
počtu přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, nebo majetku. Pro porovnání uvádím, 
že celkový počet přestupků v roce 2014 byl 193 případů a v roce 2019 se jednalo pouze o 71 případů. 
 
Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí nad Orlicí je dlouhodobě stabilní a nedošlo 

k žádné podstatné změně v nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti. Statisticky vykazuje městská 

policie i Policie ČR dlouhodobě trvalé snižování všech deliktů a to především v oblasti veřejného 

pořádku, proti majetku (krádeže) a občanskému soužití (násilí). Součástí této zprávy je v příloze 

uvedená statistika OO Policie ČR. Policie ČR šetřila v roce 2019 na území města Ústí nad Orlicí celkem 

162 trestných činů, přičemž z tohoto počtu se jednalo o 12 násilných trestných činů a 49 případů 

majetkových trestných činů jako jsou krádeže nebo poškozování cizí věci. Z nejzávažnějších trestných 

činů uvádím jako příklad následující skutky: 

- vražda = 0 případů 
- loupež = 1 případ 
- ublížení na zdraví = 6 případů 
- krádež vloupáním = 15 případů 
- výtržnictví = 8 případů 
- sprejerství = 6 případů 
 

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

těchto typech provozoven neevidujeme žádné zásadní problémy. Případné problémy nejsou 

každodenní, ale pouze nahodilé. Opatření k těmto ojedinělým událostem se realizují bezprostředně po 

jejich zjištění. V průběhu roku 2019 došlo v provozovně Typos bar (tzv. Káčko) k omezení provozní 



doby. V případě baru Cézar, který byl zdrojem opakovaných problémů v oblasti veřejného pořádku, 

došlo ke konci roku ke změně provozní doby a z důvodu ukončení platnosti povolení k výherním hracím 

automatům tato provozovna následně ukončila svou činnost. Vývoj v oblasti provozoven a jejich 

otevírací doby budeme průběžně monitorovat.  

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 nebo průjezdností vozidel. Městská policie považuje za nezbytné, aby 

situace byla řešena prioritně příslušnými orgány města. 

Sociální problémy a bezdomovectví 

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova. Jejich chování nemá zpravidla charakter 

protiprávního jednání, v naprosté většině se jedná o sociální problém. Řešení této problematiky není 

snadné ani jednoduché a vyžaduje dlouhodobou spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální 

prevenci. 

V lokalitě Na Hýbli, kde se nachází stanové městečko skupiny bezdomovců, nedošlo během roku 2019 

k žádné zásadní změně. Uvedená lokalita je soukromý pozemek a jeho majitel pobyt osob bez domova 

na svém pozemku dlouhodobě toleruje. 

Preventivní činnost 

Městská policie, vedle činností které mají represivní charakter, realizuje také preventivní činnost. 

Hlavní preventivní činností jsou besedy a přednášky pro děti z mateřských a základních škol (na 1. 

stupni) a dále spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi a to v rámci přednášek a besed s dětmi 

či seniory. V neposlední řadě je možné zmínit též zajišťování dalších aktivit a spoluorganizování dalších 

akcí – např. tábor pro děti se speciální péčí, dopravní výchova s Domem dětí a mládeže, prezentace 

s Český červeným křížem. 

Asistenti prevence kriminality 

Ve vyloučených lokalitách (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 minulém 

období. Naprostou většinu těchto často drobných a bagatelních problémů vyřídí asistenti v rámci 

komunity a to bez nutnosti řešení ze strany policie. Nasazení asistentů ve vyloučených lokalitách, nebo 

v jiných oblastech, kde je zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů, je hodnoceno velmi pozitivně a 

ve svém důsledku se jedná o efektivně vynaložené prostředky. V lokalitách s převážně romskými 

obyvateli asistenti mimo jiné dohlížejí na: 

- dodržování pravidel občanského soužití 
- dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
- dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 
- dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obci v okolí vyloučených lokalit 
- pořádek u ZŠ speciální (Lázeňská ul.) 
- oprávněné užívání bytů v majetku města 
 
V průběhu roku 2019 byla část pracovní doby asistentů vyhrazena na zvýšení dohledu v domě čp. 105 

na ulici T.G.Masaryka, kde bydlí obyvatelé s částečně omezenu právní způsobilostí a opakovaně zde 

docházelo k narušování občanského soužití a pořádku v domě. Asistenti prevence kriminality 



dlouhodobě 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 

V Ústí nad Orlicí dne 24. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnocení projektu Asistent prevence kriminality za rok 2019 

Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní polici ve smyslu 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani 
čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo 
čekateli. Definice jeho aktivit je uvedena v Národní soustavě povolání s popisem pracovní činnosti, 
pracovních podmínek, zdravotních, kvalifikačních požadavků a dalších požadovaných kompetencí. K 
dnešnímu dni jsou dva asistenti prevence kriminality Ernest Bandy a Štefan Šarközy v trvalém 
pracovním poměru na dobu neurčitou s kmenovým zařazením u městské policie Ústí nad Orlicí. Projekt 
APK ve městě Ústí nad Orlicí běží od roku 2013, nespornou výhodou je prakticky minimální fluktuace 
na této pracovní pozici. Z toho pramení úspěšné zvládání uložených úkolů na poli prevence kriminality 
v katastru města. Lze vyzdvihnout jejich osobní znalosti, schopnosti předcházet a zvládat společensky 
nežádoucí projevy jedinců v potencionálně rizikových lokalitách. 
 
Z jejich dlouhodobé činnosti lze uvést následující:  
- dohled nad úklidem společných i venkovních prostor domů v zájmových lokalitách, včetně pořádání 
společných brigád v okolí těchto domů 
- přímý kontakt s vedením Speciální základní školy v Ústí nad Orlicí na úseku docházky dětí 
navštěvujících uvedenou školu (BESIP - dohled u školy před a po ukončení vyučování, vědomé 
záškoláctví a to jak ze strany dětí tak i jejich rodičů, šikana a násilí ve škole) 
- spolupráce s hlídkami městské policie v terénu 
- spolupráce s Policií ČR 
- spolupráce s SKP centrem v Ústí nad Orlicí 
- spolupráce s Probační a mediační službou 
- součinnost s OSPOD a s terénními pracovníky sociálního odboru MěÚ Ústí nad Orlicí na schůzkách a 
šetřeních v romských rodinách 
- spolupráce se správcem bytového fondu Tepvos 
- soustavný dozor na dodržování povinností ubytovaných osob v prostorách DPS v ul. T. G. Masaryka č. 
p. 105, z důvodu přespávání bezdomovců 
- řešení mezilidských vztahů romské komunity a ostatních občanů z rizikových lokalit a to jak na základě 
místní znalosti, tak při navazování osobních kontaktů, kdy se zcela osvědčil provoz detašovaného 
pracoviště - kanceláře APK v ul. J. K. Tyla, č. p. 1093, a to ve dnech pondělí a středa, kdy jsou zajištěny 
úřední hodiny pro styk asistentů s veřejností 
- hlášení drobných závad zjištěných při činnosti, které vyplývají z pravidelných týdenních plánů   
 
V roce 2019 proběhlo pod záštitou Komise prevence kriminality města Ústí nad Orlicí "Setkání asistentů 
prevence kriminality", kterého se zúčastnili asistenti a jejich mentoři z Ústí nad Orlicí, České Třebové a 
Vysokého Mýta. Mezi pozvanými byli zástupci Policie ČR, Městské policie, sociálního odboru MěÚ Ústí 
nad Orlicí a SKP-Centra, se kterými asistenti prevence kriminality (APK) nejčastěji spolupracují. 
Účastníci setkání získali nové poznatky, jak v určitých rizikových situacích postupovat, byla objasněna 
role APK a mentorů, ale především byl dán prostor k vzájemnému sdílení praktických zkušeností. Při 
setkání se potvrdila prospěšnost a důležitost činnosti APK, kteří pomáhají zvyšovat bezpečnost nejen v 
našem městě. Zúčastnění se shodli na potřebě opakování takovýchto setkání. 
 
Činnost APK je hodnocena pozitivně, a to jak vedením města Ústí nad Orlicí a Městskou policií Ústí nad 
Orlicí, tak i občany a návštěvníky města. Svou dlouhodobou aktivitou, s ohledem na jejich přínos na 
úseku prevence kriminality, je zde perspektiva pro jejich další práci i v letech budoucích. 
 

Bohuslav Voleský, zástupce velitele a Mentor APK Městské policie Ústí nad Orlicí 

V Ústí nad Orlicí dne 7. ledna 2020 



Statistický výkaz 

 
Celkový počet deliktů zjištěných Městskou policií 

Delikty 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem 2 386 2 151 1 582 2 609 1 741 2 380 

   přestupky 193 146 132 97 89 71 

   přestupky v dopravě 2 172 1 988 1 433 2 504 1 643 2 300 

   trestné činy (podezření) 21 17 17 8 9 9 

 
Počet přestupků (mimo dopravních) řešených Městskou policií 

Přestupek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem (mimo dopravních) 193 146 132 97 89 71 

§4 - městské vyhlášky 10 16 4 2 0 1 

§5 - veřejný pořádek 41 22 33 14 12 1 

§7 - občanské soužití 23 13 14 15 12 8 

§8 - proti majetku 110 83 67 53 52 51 

 
Počty dalších úkonů Městské policie UO 

Úkon 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

odchyceno psů 39 37 29 30 43 27 

zjištěno vraků 8 15 9 12 18 20 

 

Celkový počet uložených pokut 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem (Kč) 177 500 196 700 186 100 252 100 275 300 286 800 

Celkem (počet) 660 582 549 1 011 1 381 1 356 

z toho dopravní přestupky 608 554 520 1 001 1 371 1 337 

z toho ostatní přestupky 52 28 29 10 10 19 

 

Vybrané dopravní přestupky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Překročení nejvyšší povolené 
rychlosti 

N N N 732 0 788 

Nezaplacené parkovné (IP13c) N N N 555 799 783 

Zákaz stání (B29) N N N 382 199 266 

Stání bez parkovacího kotouče 
(IP13b) 

N N N 148 146 114 

Zákaz vjezdu (B1) N N N 46 22 13 

Obytná zóna (IZ5a) N N N 33 70 39 

 

 
 

 

 



Přehled kamerových bodů 

 

Ústí nad Orlicí = 35 kamer 

Avion 1 

Avion 2 

Avion 3 

Avion 4 

Avion 5 

Avion 6 

Bus 

ČD 1 

ČD 2 

ČD 3 

KÚ 1 

KÚ 2 

KÚ 3 

KÚ 4 

KÚ 5 

KÚ 6 

KÚ 7 

Náměstí 

Okružní 

Park 1 

Park 2 

Park 3 

Park 4 

Park 5 

Park 6 

Perla 

Poprad 1 

Poprad 2 

Rieter 

Štěpnice 

Sychrova 1 

Sychrova 2 

TGM 1 

TGM 2 

TGM 3 

 

 

Libchavy = 9 kamer 

1 OÚ (Obecní úřad) 

2 OÚ (Obecní úřad) 

Most UO (Zastávka) 

Most UO 2 (Přehled) 

Dařilka (kamera pod Dařilkou) 

Škola 1 (přechod před ZŠ) 

Škola 2 (parkoviště před penzionem Hůrka) 

Školka (kamera školka) 

Tvrz (kamera Tvrz 1

 


