
Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2020 

 

Personální oblast 

V roce 2020 pracovalo u Městské policie Ústí nad Orlicí celkem 18 zaměstnanců, z toho 16 strážníků a 
2 asistenti prevence kriminality. Personální stav je stabilní a schválený tabulkový stav strážníků i 
asistentů je naplněn. 

Místní a věcná působnost  

V oblasti místní působnosti nedošlo v roce 2020 k žádné změně oproti předchozímu roku. Na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy plní městská policie v obci Libchavy úkoly, které jsou pouze na úrovni 
technické podpory kamerového systému s možností dohledu na kamerových bodech umístěných 
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 evidovala 9 případů podezření ze spáchání trestného činu, které byly předány Policii 
ČR k dalšímu řízení. V kategorii přestupků to bylo 1886 případů. Z tohoto celkového počtu tvoří největší 
díl dopravní přestupky, celkem se jedná o 1259 případů a 512 přestupků spáchaných překročením 
nejvyšší povolené rychlosti. Z pohledu ostatních přestupků, kterých bylo evidováno 115 případů, je 
nejčastějším deliktem přestupek proti majetku, převážně krádeže v obchodě, následovaný přestupkem 
poškozování cizí věci. Evidovaný počet případů má setrvalou tendenci a nedošlo k podstatné změně v 
celkovém počtu přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, nebo majetku.  
 
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 setrvalý stav všech deliktů, s výjimkou rušení nočního klidu. To je z velké části také vlivem 
dlouhodobého nouzového stavu a s ním spojené uzavření restaurací a omezení pohybu osob. 

Dopravní situace 

Samostatnou kapitolu tvoří doprava a především tzv. doprava v klidu. Neustálý nárůst počtu vozidel se 
negativně projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Nejvíce zatížené oblasti jsou centrum města, z 
důvodu koncentrace orgánů veřejné správy, a dále sídliště Štěpnice, Podměstí a Hylváty. Z vysoké 
koncentrace vozidel přirozeně plynou problémy s parkováním nebo průjezdností vozidel. Městská 
policie považuje za nezbytné, aby situace byla řešena prioritně ve spolupráci s příslušnými orgány 
města. V závěru roku bylo ve spolupráci s oddělením IT zrealizováno řešení dopravních přestupků 
pomocí mobilní aplikace, které výrazně zrychluje a zjednodušuje jejich evidenci a následné řešení. 

Sociální problémy a bezdomovectví 

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova, u kterých lze sledovat generační obměnu.  
Jejich chování nemá zpravidla charakter protiprávního jednání, v naprosté většině se jedná o sociální 
problém. Řešení této problematiky není jednoduché a vyžaduje dlouhodobou spolupráci s ostatními 
subjekty poskytující sociální prevenci. 



Preventivní činnost 

Městská policie realizuje také preventivní činnost. Hlavní náplní 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 s odborem 
sociálně právní ochrany dětí, dopravní výchova s Domem dětí a mládeže, prezentace s Českým 
červeným křížem. Vzhledem ke koronavirové situaci se veškerá preventivní činnost konala ve velmi 
omezené až nulové míře. 

Asistenti prevence kriminality 

Ve vyloučených lokalitách působí asistenti prevence kriminality (dále jen APK) a zásahy ze strany 
městské policie nebo Policie ČR zde nejsou tak časté jako v minulém období. Nasazení asistentů v 
těchto 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.  

Projekt APK ve městě Ústí nad Orlicí běží od roku 2013 a nespornou výhodou je prakticky nulová 
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 činnosti za rok 2020 lze uvést následující:  

- již pravidelný dohled nad úklidem společných prostor nájemníků domů ve vyloučených 
lokalitách včetně venkovních prostor a organizace společných brigád v okolí domů  

- spolupráce s hlídkou městské policie v terénu 
- spolupráce s Policií ČR na její dožádání 
- součinnost s OSPOD, součinnost s terénními pracovníky na schůzkách a šetřeních 

v romských rodinách  
- řešení mezilidských vztahů v romské komunitě a ostatních občanů v těchto lokalitách 

trvale bydlících a to jak na základě místní znalosti, tak při navazování osobních kontaktů  
- tak jako v letech minulých, resp. od zahájení projektu APK (2013) i v roce 2020 byly 

zajištěny úřední hodiny pro styk asistentů s veřejností v kanceláři APK v domě č.p. 1093 
v ul. J. K. Tyla a to ve dnech pondělí X středa  

- spolupráce se správcem bytového fondu Tepvos 
- hlášení drobných závad na území města 

 
Rok 2020 byl poznamenán koronavirovou  pandemií. Ta zasáhla i do práce asistentů, kdy některé 
činnosti z let předešlých bylo nutné utlumit, nebo prozatímně ukončit, z důvodu restrikcí a nařízení 
vlády během nouzového stavu. Jedná se především o kontakt APK s vedením Speciální základní školy 
v Ústí nad Orlicí na úseku docházky dětí z vyloučených lokalit navštěvujících 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), pořádání přednášek pro Speciální základní školu v oblasti BESIP a kriminality mládeže, 
spolupráce s SKP centrem v Ústí nad Orlicí, spolupráce s Probační a mediační službou, osvěta za 
podpory města ve vyloučených lokalitách. 
 
 
 
 
 
Bc. Milan Kalous 
zástupce velitele MP 


