
Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2021 

 

Působnost a personální obsazení 

Městská policie působí v katastru města Ústí nad Orlicí a jeho místních částech. Dále na základě 
veřejnoprávní smlouvy s obcí Libchavy plníme úkoly na úrovni technické podpory kamerového 
systému, s možností dohledu na kamerových bodech umístěných v obci. 

V roce 2021 došlo k personálním změnám, kdy odešel dlouholetý velitel a jeden asistent prevence 
kriminality. Stav se nám podařilo doplnit dvěma strážníky a v současné době je u Městské policie 
zaměstnáno 17 strážníků a 1 asistent.  

Doprava a veřejný pořádek 

Městská policie evidovala 7 případů podezření ze spáchání trestného činu, které byly předány Policii 
ČR k dalšímu řízení. V kategorii přestupků to bylo 2459 případů. Z tohoto celkového počtu tvoří největší 
díl dopravní přestupky, celkem se jedná o 1823 (v roce 2020 - 1259) případů a 493 přestupků 
spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti. Z pohledu ostatních přestupků, kterých bylo 
evidováno 143 případů, byl nejčastějším deliktem přestupek rušení nočního klidu, dále proti majetku 
– převážně krádeže v obchodě, následovaný přestupkem poškozování cizí věci. Statisticky evidujeme 
setrvalý stav všech deliktů, s výjimkou dopravních přestupků a přestupků rušení nočního klidu, kde to 
ale bylo způsobeno jedinou osobou a situaci se podařilo vyřešit. 

Doprava a především tzv. doprava v klidu tvoří samostatnou kapitolu.  Neustálý nárůst počtu vozidel 
se projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Nejvíce zatížené oblasti města jsou centrum, sídliště 
Štěpnice, Podměstí, Dukla a Hylváty, a z toho plynoucí problémy s parkováním nebo průjezdností 
komunikací. Situaci se daří zmírňovat budováním nových a rozšiřováním stávajících parkovacích ploch 
a zvýšenou činností strážníků při řešení dopravních přestupků. V tom městské policii výrazně pomohla 
elektronizace evidence dopravních přestupků pomocí mobilní aplikace, která zrychluje a zjednodušuje 
jejich dokumentaci a následné řešení. 

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova a jejich počet klesá. Jejich chování nemá 
zpravidla charakter protiprávního jednání, v naprosté většině se jedná o sociální problém, který musí 
chtít řešit i oni.  Za velký úspěch je proto nutné považovat absenci bezdomovců v lesíku pod cihelnou 
od léta roku 2021. 

Preventivní činnost a kamerový systém 

Minulý rok jsme začali s ranním dohledem na vytipovaných frekventovaných přechodech pro chodce 
v blízkosti základních škol v ul. Hakenova a v Kerharticích na ul. Sokolská. Pořádáme besedy a 
přednášky pro děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol. Dále spolupracujeme s veřejně 
prospěšnými organizacemi, a to v rámci přednášek a besed s dětmi či seniory. Podílíme se na zajišťování 
dalších aktivit a spoluorganizaci akcí - např. tábor pro děti se speciální péčí ve spolupráci s OSPOD, 
dopravní výchova s Domem dětí a mládeže nebo prezentace spolu se spolkem Českého červeného 
kříže. Začali jsme s pravidelným informováním veřejnosti o činnosti městské policie na internetových 
stránkách města a v městském měsíčníku. 

Díky výrazné podpoře vedení města se nám daří neustále rozšiřovat a modernizovat městský kamerový 
dohledový systém. V současné době máme 15 kamerových bodů a na nich 65 kamer. Na základě 



požadavků našich i Policie ČR a na základě výsledků ankety s veřejností jsou plánována a rozjednána 
další místa. 

Asistent prevence kriminality působí převážně v tzv. vyloučených a odlehlých lokalitách, jako hřbitovy, 
okolí cyklostezky, parky a provádí pravidelný dohled před speciální školou. Provádí zvýšený dohled 
v tzv. Sladkovně v ul. T. G. Masaryka, kde bydlí i osoby s částečně omezenou právní způsobilostí a 
opakovaně zde docházelo k narušování občanského soužití a pořádku v domě v souvislosti s výskytem 
bezdomovců. Má svou kancelář s úředními hodinami přímo v lokalitě v ul. J. K. Tyla. Spolupracuje 
s odborem Sociálních služeb MěÚ, Probační a mediační službou, Policií ČR, SKP centrem a společností 
TEPVOS. 

 
 

Bc. Milan Kalous 

velitel městské policie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


