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Úvod     
       
Cílem této zprávy je předložit radě města přehled činností Městské policie Pardubice a změn, 
které se uskutečnily v roce 2018. 
 
 
1. Oblast personální práce a vzdělávání 
 
Během roku 2018 proběhlo celkem 8 výběrových řízení na pozici strážník, kdy z 25 uchazečů 
bylo vybráno 11 vhodných uchazečů. I přes početní nedostatek strážníků, který byl dán 
v předešlých letech především situací na trhu práce, městská policie nechce a ani nemůže 
slevovat z požadavků kladených na uchazeče o práci strážníka. Vzhledem k náborovým 
podmínkám, které nastolily složky jako PČR a Armáda ČR, bylo vedení městské policie opět 
nuceno, alespoň částečně, rovnat podmínky na jejich úroveň. V roce 2018 odešli od městské 
policie celkem 3 (- 12) strážníci (práce v civilním sektoru). V rámci stabilizace strážníků byly 
navýšeny finanční prostředky zejména na rizikovém příplatku.  

K datu  31. 12. 2018 zaměstnávala městská policie celkem 97 strážníků (+ 3 v evidenčním 
stavu, 72 mužů, 25 žen a 14 civilních zaměstnanců).  

Z početního stavu ke konci roku 2017 má 13 strážníků vzdělání vysokoškolské, 2 strážníci 
vyšší odborné vzdělání, ostatní strážníci májí středoškolské vzdělání s maturitou. Jeden 
strážník je osvobozen od středoškolského vzdělání vzhledem k věku a délce odpracovaných 
let u městské policie. 

 
Věková struktura strážníků: 
21 – 30 let  15 strážníků 
31 – 40 let  25     „ 
41 – 50 let  38     „ 
51 – 60 let             18      „ 
61 a více    1     „     
      
Věkový průměr strážníků dosáhl 42 let. 
 
Nadále pokračuje i pravidelné vzdělávání strážníků. Strážníci čekatelé procházejí ve školicím 
středisku Mělník školením v délce trvání dvou měsíců, které je zakončeno odbornou 
zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra České republiky.  
 
Stávající strážníci jsou proškolováni prostřednictvím školicího střediska Mělník, které 
zajišťuje základní školení a výcvik strážníků pro opětovné získání osvědčení před zkušební 
komisí.  
 
Další školení probíhá při pravidelných školicích dnech, které jsou zajišťované přímo 
městskou policií. Vědomosti strážníků jsou zdokonalovány v nových právních předpisech, 
v novelizacích vyhlášek a nařízení města, ale také z interních předpisů a nařízení, ve kterých 
je kontrolou zjištěno nejvíce chybovosti. Na tyto vzdělávací dny jsou také zváni vedoucí 
odborů a dalších institucí, se kterými městská policie nejčastěji spolupracuje. Nadále také 
vedení městské policie seznamuje strážníky se stížnostmi od občanů a upozorňuje na správný 
postup při jejich vyřizování, včetně komunikace.  
 



Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2018                                                                                     stránka:   3 

V oblasti výcviku došlo k podstatné změně. Strážníci nyní cvičí pod dohledem specialisty ve 
vlastní tělocvičně, a to pravidelně po dobu jedné hodiny 1 - 2 x týdně. Zlepšuje se tak jejich  
vycvičenost, což snižuje riziko úrazu při zákroku, a to jak strážníka, tak i osoby, proti které se 
zakročuje. 
 
Zároveň po odchodu Ing. Petra Kvaše na pozici 1 náměstka primátora, bylo nutné obsadit 
místo správce informačních systémů. Na toto místo nastoupila paní Lenka Uskobová 
z oddělení PIS. Uvolněné místo bude do budoucna nutné obsadit. 
 
 
2. Činnost Městské policie Pardubic 
 
 
Výjezdy k napadenému objektu PCO    652     /- 29/ 
Výjezd na signál v tísni      43    /+ 12/ 
Poskytnutí první pomoci                      38    /+ 21/ 
Umístění osoby na záchytnou stanici                    325    /+ 70/ 
Nález osoby      18    /+ 13/ 
Žádost PČR o součinnost                     266    /+ 64/ 
Předání zjištěných událostí PČR       452     /+ 11/ 
Osoby předvedené na PČR       53     /+ 39/ 
Zpracování kamerového záznamu pro PČR                    569   /+ 218/ 
Počet podezření ze spáchání trestného činu předaných PČR     194     /+ 56/ 
Předání zjištěných událostí RZS     280     /+ 25/ 
Žádost dopravního podniku o součinnost (černý pasažér)                    507      /- 18/ 
Přijaté volání na tísňovou linku 156                 4 587   /+ 117/ 
Použití donucovacích prostředků                      39        /- 9/ 
 
 
  2.1. Signál v tísni, pult centrální ochrany (dále jen PCO), kamerový systém  
               
    2.1.1. Signál v tísni 
     
      
K 31. 12. 2018 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 43 spoluobčanů. 
  
     V roce 2018 vyjeli strážníci k signálu v tísni celkem ve 43 případech. 
   
     V 29 případech se jednalo o tzv. planý poplach, kdy šlo o chybu techniky či chybu 
obsluhy, kdy byl signál zmáčknut nechtěně a omylem.  
 
 

Planých výjezdů 29 

Ostrých výjezdů 14 

Výjezdů celkem  43 

 
 
     Ve 14 případech vyjela hlídka strážníků k ostrému poplachu. Šlo tedy o případy, kdy 
byla pomoc na místě a kdy signál splnil svoji úlohu. 
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     Ve všech čtrnácti p řípadech šlo naštěstí o případy bez přímého ohrožení na životě a 
nutnosti poskytnutí první pomoci.  
 
     Jednalo se o případy, kdy osoba upadla v bytě na zem a bez cizí pomoci nemohla vstát -  
6x upadnutí při chůzi na zem, 4x upadnutí na zem z postele, 1x upadnutí na zem z chodítka, 
3x upadnutí na zem z invalidního vozíku. Ve třech případech však byla přivolána ZZS a 
osoba byla předána do péče lékaře (č. j. 2018/05855 – pád a zlomení krčku; č. j. 
2018/22219 – pád s následnou bolestí nohou; č. j. 2018/32706 – pád s následnou bolestí 
zad). 
  
     V této souvislosti je nutno vždy připomenout, že i když se jednalo na první pohled o 
banální pomoc a nikoli o pomoc zachraňující život a zdraví, vlivem věku, málo sil a 
nemohoucnosti, se nebýt této pomoci mohl stav připojených osob záhy zhoršit. Mohl se 
v samotném důsledku vlivem nepřivolání pomoci stát stavem bezprostředně ohrožujícím 
život.  
 
      V ostatních 29 případech šlo o plané výjezdy, kdy se jednalo o technickou závadu na 
zařízení SvT, nesprávnou manipulací s tísňovým pagerem, omylem, ale i zneužitím. V roce 
2018 je v planých výjezdech zaevidován případ, kdy si napojená osoba spletla tísňový pager 
s dálkovým ovládáním televize a místo přepnutí programu tak přivolala hlídku strážníků; 
spuštění pageru nezletilcem, který byl u připojené osoby (babičky) na návštěvě a myslel si, že 
jde o hračku; nebo i 2x zneužití SvT, kdy napojená osoba místo pomoci chtěla otevřít okno a 
jednou chtěla doprovodit na toaletu.  
      
      Tak jako v minulých letech projekt „Signál v tísni“ opět dokázal, že splnil svoji úlohu a 
přispěl k ochraně životů a zdraví našich starších a nemohoucích občanů. Skutečnost, že 
v případě nouze strážníci přijedou a pomohou, je zárukou, která dává pocit jistoty a navrací 
těmto lidem plnohodnotný život bez omezení.  
 
       2.1.2. Pult centrální ochrany 
 
K 31. 12. 2018 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 146 objektů. 
 
 

Mateřské školy 34 

Základní školy 19 

Úřady 17  

Signál v tísni 43 

Ostatní objekty 33 

Objektů celkem 146 
 
      
      V roce 2018 byly na PCO MP Pardubice registrovány celkem 652 případy narušení 
objektů (poplachů). Obsluha pultu ve všech případech narušení reagovala vysláním hlídky 
městské policie k prověření.  
 
     V 649 případech byl výjezd planý. Jednalo se o signalizaci, kdy byl následně strážníky 
objekt důkladně zvenčí prověřen, ale nebylo shledáno jeho násilné narušení ani jiná příčina 
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poplachu. Z těchto 649 případů, byl objekt v 57 případech prověřen i zevnitř a byl předán 
přivolané odpovědné osobě objektu. Mezi plané výjezdy jsou zaevidované i poplachy, které 
byly způsobeny nesprávnou manipulací EZS a neúmyslným způsobením poplachu 
odpovědnou osobou objektu. 
 
      I v roce 2018 PCO Městské policie Pardubice ukázal, že je velice účinným nástrojem při 
přispívání ochrany bezpečnosti osob (Signál v tísni) a majetku (střežené objekty).        
      Ve 3 případech vyjeli strážníci k narušení ostrému. Pouze v jednom z těchto tří 
případů se jednalo o narušení způsobené úmyslným jednáním pachatele, který se chtěl do 
objektu dostat násilím a vykrást ho.   

- 13. 2. 2018 (č. j. 2018/06408) výjezd strážníků na tíseň z azylového domu pro muže 
v ulici Milheimova, kde došlo ke konfliktu pracovníka domu s podnapilým 
ubytovaným mužem.  

- 16. 2. 2018 (č. j. 2018/06703) výjezd strážníků k narušení prostor Tyflocentra na 
nábřeží Závodu míru, kde bylo zjištěno rozbité otevřené okno. Pachatele pokusu o 
vloupání se již nepodařilo vypátrat. Kromě škody na okně k žádným škodám nedošlo.  

- 16. 12. 2018 (č. j. 2018/48242) výjezd strážníků k narušení objektu divadla na náměstí 
Republiky. U vchodu do divadla byl nalezen podnapilý mladík, který byl agresivní a 
pokusil se následně napadnout jednoho ze strážníků. Muselo být proti němu použito 
donucovacích prostředků. Objekt však nejevil známky násilného vniknutí a mladík 
s narušením objektu neměl souvislost. 

 

PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH  649 

PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH – PŘIVOLÁNA ODPOVĚDNÁ OSOBA 57 

PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH  3 

PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – PŘIVOLÁNA ODPOVĚDNÁ OSOBA 2 

 
 
       2.1.3. Kamerový systém 

 
V roce 2018 probíhala realizace II. Etapy kamerového systému.  
K 31. 12. 2018 je v základním kamerovém systému instalováno 87 kamer.  V tomto počtu 
není obsaženo 14 kamer určených pro čtení registračních značek vozidel. Jedná se o kamery 
pro automatickou kontrolu vozidel (AKV), tento pilotní projekt je realizován společně s MV 
ČR a je unikátní propojením kamer do on-line sledování, zda projíždějící vozidlo není 
v registru vozidel v pátrání.  
V roce 2019 je nutno dokončit 12 kamerových bodů tak, aby byla ukončena II. Etapa 
výstavby kamerového systému. 
 
 
   2.2. Vedení městské policie 

 
Stejně jako v loňském roce ředitel, náměstek pro výkon služby a náměstek pro věci technické 
drží týdenní pohotovosti vedení s tím, že tito mají za povinnost zúčastnit se nočních kontrol 
(22.00 – 06.00) a vždy být osobně přítomni při zajišťování a řešení mimořádných a závažných 
akcí a událostí majících vliv na bezpečnost a veřejný pořádek v katastru města. Jsou to 
například fotbalová a hokejová utkání označená za riziková, závažné protispolečenské 
pochody, při nichž může dojít k narušení veřejného pořádku, zajištění velkých sportovních a 
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kulturních akcí ve městě - Velká pardubická, Zlatá přilba, Vinařský půlmaraton, Křivkův 
memoriál a dalších událostí spadajících do oblasti IZS, při kterých se městská policie podílí 
na jejich zajištění. 
Nadále je program ředitele rozšířen i o pravidelné porady s jednotlivými odděleními městské 
policie a o pravidelné porady se starosty jednotlivých částí města. Taktéž se osvědčily ranní 
operativní porady vedení (ředitel, náměstci, operační středisko a PIS) a pravidelné měsíční 
porady pro všechny velitele oddělení. Toto přispívá ke správné a objektivní informovanosti 
vedení města, ale také pro zajištění efektivní koordinace nasazených sil a prostředků. 
Informovanost o dění ve městě je důležitá i pro samotné vedení městské policie tak, aby bylo 
schopno správně reagovat a vydávat opravdu smysluplná nařízení a úkoly.    
  
 
  2.3. Specializovaná oddělení 

 
2.3.1. Oddělení dopravy  
 

V průběhu roku 2018 byl v celkem 1 363 (+ 670) případech použit technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla.  Při řešení přestupků bylo uloženo 1 315 (+ 572) blokových 
pokut ve výši 377 500,- Kč (+ 152 600,- Kč), 38 přestupků bylo řešeno napomenutím,          
10 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení. 
 
A) měření rychlosti vozidel 

V roce 2018 bylo při porušení rychlosti přistiženo 1 659 (+ 38) řidičů vozidel.                         
1 602  přestupků  bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 1 000 650,- Kč,                    
(+ 86 250,- Kč) zbývajících 55 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Úsekovým 
měření rychlosti bylo zjištěno 2 076 přestupků. Všechny tyto přestupky byly oznámeny 
správnímu orgánu. 
  
  
 
B) odtahy vozidel 

V průběhu roku 2018 bylo strážníky nařízeno celkem 121 odtahů, z toho bylo 106 odtahů 
dokončeno, 11 odtahů bylo nedokončených (v průběhu nakládání vozidla odtahovou službou 
se řidič dostavil), 104 přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši   
33 200,- Kč. Pro odtahy stále platí, že MpP toto oprávnění využívá jen v mimořádných 
případech a nejčastěji na žádost občanů.  
 

 
2.3.2. Oddělení jízdní policie 

 
Již třetím rokem je oddělení jízdní policie přemístěno do areálu dostihového závodiště, ale   
stále se ještě nepodařilo dobudovat zázemí pro jezdce.  
 
 
 
Akce, kterých se oddělení jízdní policie zúčastnilo: 
Dny nemocnice 
dostihy na závodišti 
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Apetit festival 
jezdecký den ve Slatiňanech 
Koně v akci na závodišti 
Velká pardubická 
Retro městečko 
akce HZS u Globusu 
Polabinská pouť 
lampionový průvod 
Dny medu 
Svatý Martin 
 

2.3.3. Oddělení psovodů 
 

V roce 2018 eviduje městská policie 763 (+ 286) událostí, ve kterých figuruje zvíře. Ve 
většině případů se jednalo o psa. Z celkového počtu událostí je však jen poměrně malý počet 
případů, kdy se podařilo psa vrátit majiteli díky místní znalosti strážníků či evidenční známce. 
Naopak 100% dohledatelnost majitele psa je v případě, jestliže zvíře má na známce vyražené 
telefonní číslo odpovědné osoby (majitele). 
 
Obecné informace 
 
V současné době má městská policie celkem 3 psy. Všichni psi mají platné výkonnostní 
zkoušky. U služebního psa Sorbona je vzhledem k věku patrná rozsáhlá artróza kloubů.  
U služebního psa Hektora, který je nejmladší, nastaly v poslední době problémy s úbytkem 
váhy, pravděpodobně zapříčiněné onemocněním štítné žlázy. V současné době probíhají 
vyšetření z důvodu přesného určení příčin tohoto zdravotního stavu. Pes Bivoj je zcela zdráv.  
 
Dále chci zmínit počet odchycených zvířat a zvířat umístěných do útulku. Je patrné, že od 
prapůvodního záměru obcí mít instituci, která bude řešit zatoulané psy, což je legislativně 
úkolem obce, jsme se přesunuli v instituci, která je schopna okamžitě na žádost široké 
veřejnosti řešit jakýkoliv problém se zvířaty.  
Občané našeho města tímto mají zajištěn naprosto nadstandardní servis, o kterém se většině 
obcí může pouze zdát.  
Na závěr je třeba zmínit dlouhodobý problém, kdy se široká veřejnost mylně domnívá, že 
správa městského útulku je v režii městské policie a následně veškerá kritika, např. na 
neaktuální informace o odchycených zvířatech, provoz útulku, předávání zvířat do záchranné 
stanice živočichů Pasíčka, veterinární péči apod., je směřována právě tímto směrem.  
 
 
 

2.3.4. Skupina speciálního výcviku 
 

Skupina speciálního výcviku se jako každý rok při zajišťování veřejného pořádku v rámci 
působnosti statutárního města Pardubice účastní ve spolupráci s PČR všech rizikových akcí. 
Týká se utkání extraligy ledního hokeje, bezpečnostních opatření při fotbalových utkáních, 
dohledu nad veřejným pořádkem při průjezdu fanoušků na vlakovém nádraží ČD. V roce 
2018 proběhlo celkem 8 výcviků skupiny speciálního výcviku. 
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2.3.5.  Oddělení preventivní a informační služby  
 
Prevence kriminality je prováděna v ustáleném rozsahu a intenzitě jako v předchozích letech. 
Kapacitu objemu práce již nelze zvyšovat. Nadále se městská policie podílí na zvyšování 
právního vědomí dětí, mládeže a seniorů formou besed a přednášek. Jsou pořádána školení v 
oblasti dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v lesoparku na Dukle.  
 
Besedy pořádané oddělením: 
21 (+ 7) ZŠ           126  (+ 42) besed pro               1 534   (+ 636) žáků, 
12 ( - 3) MŠ            16     (- 4) besed pro        402      (- 99) předškoláků, 
10 SŠ a SOU               57  (+ 13) besed pro               1 280   (+ 450) studentů. 
 
Besedy na téma trestná činnost páchaná na dětech a drogová závislost:  
pro 11 (+ 1) ZŠ a 31 (+ 1) besed pro 658 žáků 6. tříd a 416 žáků 9. tříd, 
pro rodiče žáků ZŠ - 3 besedy na téma bezpečný internet. 
Dále nově proběhly ukázky práce MP a to 24 x na 4 příměstských táborech. 
 
Dopravní hřiště 
Teorie dopravní výchovy   171 (+ 29) hodin  1 325  (+ 213) žáků 
Praktická výuka dopravní výchovy  590 (+ 60) hodin  2 930  (+ 375) žáků 
 
 
Do oddělení preventivní a informační služby organizačně spadá též asistentka prevence 
kriminality , která má sídlo na Husově ulici v domě čp. 1116 – 1119. Její činnost je pro 
městskou policii jen těžko ocenitelná.  
Asistentka se věnuje nejen romské komunitě ve výše uvedené lokalitě, ale i ostatní Romům 
v Pardubicích. Dále se zaměřuje na osoby bez domova, jejichž počet meziročně narůstá o cca 
40. Počet těchto osob je v současné době 400. Dále spolupracuje se státními orgány a 
organizacemi jako např. OSPOD, PČR, OMI, SKP centrem.  
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3. Řešení přestupků 
 

Za rok 2018 odhalili strážníci celkem 30 169 (+ 7 804) přestupků. Činnost je 
rozdělena mezi tři základní okruhy, kterým se v oblasti represe strážníci věnují. Jde o oblast 
veřejného pořádku, dopravy a úsekového měření rychlosti a ostatní.  
 

 
 
  3.1. Veřejný pořádek 
 

Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2018 strážníky odhaleno celkem 3 842           
(+ 1590) přestupků. Za 2 222 (+ 811) přestupků byla pachatelům uložena bloková pokuta 
v celkové výši 1 514 200,- Kč. (+ 521 700,- Kč) 338 přestupků bylo předáno ke správnímu 
řízení, 100 přestupků bylo řešeno napomenutím, 937 přestupků nebylo potvrzeno a 245 
přestupků bylo řešeno jiným způsobem. 
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3.2. Doprava 
 

V oblasti dopravy bylo za hodnocené období odhaleno celkem 23 370 (+ 6 846) 
přestupků. Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
výrazně přesahují počet řešených přestupků v oblasti veřejného pořádku. Na celkovém 
objemu počtu řešených přestupků se podílely 77 procenty. Za 15 706 přestupků byla 
pachatelům uložena bloková pokuta v celkové výši 4 033 950,- Kč. 4 862 přestupků bylo 
předáno ke správnímu řízení, 1 524 přestupků bylo řešeno napomenutím, 827 přestupků 
nebylo potvrzeno a 451 přestupků bylo řešeno jiným způsobem. 
 
 
  3.3. Úsekové měření rychlosti 
 

Při úsekovém měření rychlosti bylo zjištěno 2 076 přestupků, které byly předány 
k dořešení správnímu orgánu. 

 
 
  3.4. Sankce  

 
Strážníci městské policie uložili v blokovém řízení za rok 2018 v rámci řešení 

přestupků celkem 17 997 (+3 785) blokových pokut v souhrnné výši 5 583 850,- Kč  
(+ 997 750,- Kč). Napomenutím bylo řešeno celkem 1 646 přestupků. 

 

 
 
 

Z celkového počtu pokut uložených v blokovém řízení se jednalo o 15 926 blokových 
pokut na místě zaplacených a ve 2 071 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené. 
Za hodnocené období bylo správním orgánům oznámeno celkem 7 276 přestupků.  
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4. Prezentace městské policie - webové stránky 
 

 
Webové stránky jsou stále nastaveny tak, aby byly jednoduché, srozumitelné a aby se v nich 
mohli lehce orientovat i občané, kteří zvládají pouze základy obsluhy počítačové techniky. 
Velmi oblíbenými jsou sekce rychlý dotaz, kde občanům garantujeme v pracovní dny 
odpověď do 24 hodin, dále kde dnes měříme, odchycená zvířata a ztráty a nálezy. Součástí 
stránek jsou i velmi navštěvované sociální sítě Facebook a Twitter, na kterých se MĚSTSKÁ 
POLICIE také prezentuje. U většiny obsahu webových stránek jsme v ČR unikátní. Asi i 
proto se tyto stránky setkaly s daleko větším ohlasem u občanů, než jsme sami předpokládali 
(viz příloha č. 1 Analýza webových stránek za rok 2018 + Facebook + Rychlý dotaz). 

 
 

5.  Kontrolní činnost 
 
Stejně jako v každém předešlém roce byly prováděny kontroly činnosti strážníků ze strany 
vedení městské policie. Hlavní odpovědnost ale byla převedena na jednotlivé velitele 
oddělení.  
Některé druhy kontrolní činnosti byly prováděny pravidelně v rámci běžné pracovní činnosti, 
jiné namátkově v rámci mimořádné kontrolní činnosti v denní i noční době a ve dnech 
pracovního klidu. 
Během kontrol byly zjištěny nedostatky v oblasti porušení pracovního řádu a nekvalitní 
zpracování služební dokumentace. 
 
Druhy a počty postihů a ocenění strážníků v roce 2017 
 
Postihy 

ústní výtka ředitele              0  
jiné opatření (dočasné převedení na jinou práci – trestní stíhání)     0 
písemné upozornění (pro porušení pracovních povinností)     2 
_____________________________________________________________ 
celkem uloženo postihů                   2 
 

 
Stížnosti, žádosti a podněty občanů  

stížnosti na jednání, chování, oprávněnost zákroku strážníků 8 (- 4) z toho 1 oprávněná 
písemné žádosti o pomoc, radu, informaci, podněty od občanů  1 254  (+ 314)  
  
písemné poděkování od občanů       33 (+ 7) 
  
Ocenění 

Písemné poděkování ředitele MP - 33x 
příkladný výkon služby  - 11 strážníků 
ocenění za záchranu života  - 9 strážníků 
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6. Technické zabezpečení  
 
Vozový park 
 

V průběhu roku byla zakoupena dvě vozidla (1 x Škoda Fabia kombi, 1 x VW Caddy). 
Na základě vyřazení byla odprodána dvě vozidla (1 x Škoda Fabia a 1 x Škoda Octavia). 

 

7. Přehled hospodaření 
 
Městská policie hospodařila v roce 2018 následujícím způsobem: 

  
Rozpočet na rok 

2018 Skutečné čerpání 
Provoz MP vč. DDH 9 976 000,00 Kč 9 826 162,78 Kč 
Stavební investice 100 000,00 Kč 99 862,36 Kč 
Strojní investice 830 000,00 Kč 829 828,00 Kč 
Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 48 592 000,00 Kč 48 308 403,00 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) 16 625 000,00 Kč 16 352 797,00 Kč 
Náhrada za DNP vyplácené zaměstnavatelem 220 000,00 Kč 210 008,00 Kč 
Digitalizace kamerového systému 3 600 000,00 Kč 2 690 620,58 Kč 
Provoz MKS 50 000,00 Kč 16 401,87 Kč 
Rozšiřování KS 520 000,00 Kč 229 903,00 Kč 
Náklady soudních řízení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 
Sociální fond 3 123 800,00 Kč 2 502 277,00 Kč 
Úsekové měření rychlosti 1 599 000,00 Kč 1 567 676,00 Kč 
Integrace hovorových zařízení - operační 1 200 000,00 Kč 1 199 054,00 Kč 
vybavení DDH 153 000,00 Kč 83 030,00 Kč 
Připojení služebny Chrudimská do optiky 100 000,00 Kč 95 434,00 Kč 
Prevence kriminality 138 000,00 Kč 136 975,70 Kč 
Celkem 86 876 800,00 Kč 84 148 433,29 Kč 
 

Ze schváleného rozpočtu nebylo vyčerpáno 2.728.366,71 Kč, a to zejména z  důvodu 
nedočerpání prostředků na digitalizaci kamerového systému v částce 909,4 tis. Kč a v částce 
290 tis. Kč nebylo realizováno jeho plánované rozšiřování. Mzdové prostředky a prostředky 
na sociální a zdravotní pojištění nebyly vyčerpány v celkové částce 555,8 tis. Kč. Zůstatek 
sociálního fondu, který se převádí do roku 2019, představuje částku 621,5 tis. Kč. Zůstatek 
provozních prostředků představuje částku 149,8 tis. Kč. 
 
 
8. Veřejnoprávní smlouvy 
 
Městská policie nadále provozuje veřejnoprávní smlouvy v obcích Holice a Horní Jelení          
(v roce 2020 budou pravděpodobně zrušeny) v časovém rozsahu 8x za měsíc. V  obcích Staré 
Hradiště a Srch je prováděn pouze odchyt toulavých zvířat v případě potřeby na vyžádání. 
V obcích Srnojedy, Mikulovice a Ostřešany je prováděna služba na vyžádání převážně 1x za 
měsíc.  
 



Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2018                                                                                     stránka:   13 

9. Podíl cizinců na zásazích strážníků. 
 
PAZS 

    

Občanské soužití 
          Litva 

 

3 

  

Litva 

 

1 

 POL 

 

16 

  

POL 

 

1 

 ROU 

 

13 

  

ROU 

 

4 

 BGR 

 

2 

  

BGR 

 

2 

 SLOV 

 

26 

  

SLOV 

 

7 

 MNG 

 

3 

  

MNG 

 

0 

 UKR 

 

8 

  

UKR 

 

1 

 CELKEM 

 

71 28,06% 

 

CELKEM 

 

16 7,17% 

         Krádeže drobné  
  

Znečišťování VP 
          Litva 

 

0 

  

Litva 

 

1 

 POL 

 

1 

  

POL 

 

7 

 ROU 

 

8 

  

ROU 

 

19 

 BGR 

 

0 

  

BGR 

 

7 

 SLOV 

 

14 

  

SLOV 

 

47 

 MNG 

 

0 

  

MNG 

 

11 

 UKR 

 

0 

  

UKR 

 

6 

 CELKEM 

 

23 4,45% 

 

CELKEM 

 

98 7,88% 

         TČ 
                 Litva 

 

0 

      POL 

 

6 

      ROU 

 

6 

      BGR 

 

2 

      SLOV 

 

7 

      MNG 

 

2 

      UKR 

 

3 

      CELKEM 

 

26 13,40% 

     

         

                  nám. J. Pernera - hala ČD 
     zásahů celkem 1744 nelze vyspecifikovat cizince 
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Závěr 
 
Oproti předcházejícím letům se v loňském roce zlepšil zájem o práci u MP a do výběrových 
řízení se začínají hlásit velmi zajímaví uchazeči, a to jak věkem, tak i zkušenostmi. Přitom 
MP Pardubice do svých řad neláká nové uchazeče náborovým příspěvkem nebo snížením 
náročnostmi při přijímacím řízení. Pravdou je, že se MP Pardubice částečně přiblížila 
nástupním platem ostatním složkám IZS, i když je rozdíl při nástupu stále o cca 8 000,- Kč 
nižší. Stále se snažíme našim zaměstnancům poskytnout určitou kompenzaci v podobě dalšího 
navýšení zaměstnaneckých benefitů prostřednictvím uzavřené kolektivní smlouvy, jejímž 
úkolem je podílet se na stabilizaci počtu zaměstnanců městské policie. 

Nadále je potěšující zprávou to, že se na městskou policii obrací s důvěrou o pomoc čím dál 
více občanů. V roce 2018 to byl nárůst o 314 událostí. Zde se nejedná o oznámení, ale 
skutečně o radu a pomoc. Z tohoto čísla je patrné, že Městská policie Pardubice je 
nezastupitelnou součástí v bezpečnostním systému při ochraně veřejného pořádku na území 
statutárního města Pardubice. Snažíme se a vždy se budeme snažit mít na paměti, být tu pro 
slušné občany, a na druhou stranu se co nejvíce postarat o klid a pořádek v ulicích města.  
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Analýza webových stránek za období 01. 1. 2018 – 31. 12. 2018 + Facebook + Rychlý dotaz 

Návštěvy – unikátní zobrazení stránek:  79 602 

Průměrná doba trvání návštěvy: 0:50 min. 

Míra okamžitého opuštění: 52,58% (47,42% návštěvníků na stránkách zůstává) 

Noví návštěvníci: 28 637 (84,4%) 

Vracející se návštěvníci: 5 281 (15,6%) 

Obrázek: rozložení návštěv v uvedeném období: 

 

Uživatelé, kteří měli v tomto období alespoň jednu návštěvu: 29 143 

Celkové zobrazení stránek: 143 073x 

Počet zobrazených stránek za 1 návštěvu: 3,07 

 Nejčastěji se připojují obyvatelé Pardubic: 14 341 návštěv (49,33%), dále pak Praha (24,45% - 

7 108), Jižní Morava ( 6,76% - 1 964), Hradec Králové (4,72% - 1 371). 

 Z hlediska země je to: ČR (96,46% - 28 110), Francie (0,89% - 258), Německo (0,47% - 136),  

Slovensko (0,41% - 120), Dále země jako: UK, USA, Čína (0,10% - 30), Polsko, Rakousko. 

 Naše cílová skupina zobrazující web jsou 18-24 let (27,5%), 25-34 let (33,50%), 35-44 let 

(15,5%), 45-54 let (12,5%), 55-64 let (5,50%), 65 a více (5,5%).  

 Pohlaví z 100% celkového počtu návštěv – 45,85% ženy a 54,15% muži. 

 Nejčastější počet návštěv: noví návštěvníci – 28 637, opakované návštěvy – 5 281 

 

Průměrná doba návštěvy:  1,43 min.  

Čas, po kterou se věnují návštěvníci našim stránkám:  

 0-10 sekund: 27 673 návštěv  

 1-3 minuty: 5 696 návštěv  

 3-10 minut: 4 187 návštěv  

 

 

 

 

 

http://www.mppardubice.cz/
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Použitá zařízení k zobrazení stránek: 

 ze stolního počítače: 14 237 návštěv  

 z mobilu: 13 635 návštěv  

 z tabletu: 1 117 návštěv 

 

Nejčastěji navštívené stránky:  

1. Odchycená zvířata 36,62% (52 400) - průměrná doba na stránce: 0,35 s. 

2. Index 18,72% (26 789) – průměrná doba na stránce: 0,47 s. 

I. Odchycená zvířata – 3,2 tis. návštěv, průměrná doba na stránce: 2,05 s. 

II. Zprávy 2,6 tis. návštěv – průměrná doba na stránce: 0,53 s. 

III. Kontakty – 2,3 tis. návštěv - průměrná doba na stránce: 1,03 min. 

3. Kontakty 5,12% (7 329) - průměrná doba na stránce: 2:43 min. 

4. Měření rychlosti 3,71% (5 311) - průměrná doba na stránce: 1,07 min. 

5. Chci se stát strážníkem 3,22% (4 613) - průměrná doba na stránce: 2,06 min. 

6. Dětské dopravní hřiště 2,34% (3 345) - průměrná doba na stránce: 2,01 min. 

7. Aktuální zprávy 2,14% (3 067) - průměrná doba na stránce: 0,38 s. 

8. Výběrové řízení 1,77% (2 536)- průměrná doba na stránce: 0,42 s. 

9. Ztráty a nálezy 1,74% (2 492) - průměrná doba na stránce: 1,06 min.  

10. Vaše časté dotazy 1,36% (1 940) - průměrná doba na stránce: 0,21 min. 

 

 

 Nejčastější vstupní stránky:  

1. hlavní stránka (36,41% - 16 970 návštěv) 

2. odchycená zvířata (17,16% - 7 998 návštěv) 

3. chci se stát strážníkem (5,35% - 2 492 návštěv) 

4. kontakty (5,33% - 2 483 návštěv) 

5. dětské dopravní hřiště (4,92% - 2 295 návštěv) 

6. měření rychlosti (4,67% - 2 177návštěv) 

7. aktuální zprávy (2,77% - 1 293 návštěv) 

8. uzavírky (1,94% - 906 návštěv) 

9. ztráty a nálezy (1,78% - 830 návštěv) 

10. výběrové řízení (1,62% - 756 návštěv)  

 

 

 

Nejčastější výstupní stránky:  

1. odchycená zvířata (22,36% - 10 422 návštěv) 

2. hlavní stránka (17,86% - 8 326 návštěv) 

3. kontakty (10,18% - 4 744 návštěv) 

4. chci se stát strážníkem (6,55% - 3 053 návštěv) 

5. měření rychlosti (5,75% -  2 680 návštěv) 

6. dětské dopravní hřiště (4,69% - 2 187 návštěv) 

7. aktuální zprávy (2,59% - 1 209 návštěv) 

8. uzavírky (2,07% - 964 návštěv) 

9. ztráty a nálezy (2,70% - 1 301 návštěv) 

10. MKS (1,58% - 736 návštěv)  

http://www.mppardubice.cz/
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Stránky nejčastěji navštěvované ze soc. sítě FB:  

1. Index – 264 návštěv 

2. Zprávy – 26 návštěv 

3. Kontakty – 23 návštěv 

4. Kdo jsme a co děláme – 14 návštěv 

5. Měření rychlosti – 13 návštěv 

 

 

********************************************************************************* 

Facebook: 

 3 711* to se mi líbí /3 802* sledujících/ 
*Pozn.(k 29. 1. 2019) 

 

Nejčastěji zhlédnutý a sdílený příspěvek:  

1. Jawa – 10. 1. 2018 – dosah 226 752 lidí, 2 288 sdílení 

2. Psí cestovatel z vlaku – 19. 12. 2018 – dosah 156 435 lidí, 2600 sdílení 

3. Milouš – 27. 8. 2018 – dosah 68 188 lidí, 983 sdílení 

4. Rvačka strak – 27. 4. 2018 – dosah 34 479 lidí, 150 sdílení 

5. Komu chybí – 8. 11. 2018 – dosah 22 898 lidí, 353 sdílení 

6. Cisterna u věznice – 7. 6. 2018 – 20 232 lidí, 53 sdílení 

7. Víkendové úlovky – 22. 1. 2018 – dosah 18 786 lidí, 137 sdílení 

8. Sbírka ošacení – 8. 1. 2018 – dosah 13 814 lidí, 133 sdílení 

9. Pes šofér – 15. 3. 2018 – dosah 12 880 lidí, 57 sdílení 

10. Zapomenutý retrívr – 18. 10. 2018 – dosah 9 456 lidí, 82 sdílení 

11. Dětský kočárek – 16. 11. 2018 – dosah 6 874 lidí, 57 sdílení 

12. Akce Jehla – 17. 4. 2018 – dosah 6 561 lidí, 15 sdílení 

13. Domluva – dopravní přestupky – 4. 10. 2018 – dosah 5 775 lidí, 43 sdílení 

 

 

Rychlý dotaz: 

 

 Celkem bylo ze stránky odesláno 156 dotazů* (za rok 2018).  

 

Rychlý dotaz*:  

 Leden –    6x 

 Únor –      9x 

 Březen –  8x 

 Duben –    14x 

 Květen –      10x 

 Červen –      16x 

 Červenec –  22x 

 Srpen –         22x 

http://www.mppardubice.cz/
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 Září –             19x 

 Říjen –   11x 

 Listopad –  12x 

 Prosinec –  7x 

 

*Tato statistika není oproštěna od přítomnosti robotů, kteří využívají tuto bránu pro odesílání svých 

emailů, které nevyhovují definici rychlého dotazu. Oddělení PIS, které na dotazy odpovídá, ve 

spolupráci s IT oddělením MmP určilo validní číslo pro rychlý dotaz v počtu 112 za rok 2018.  

 

Zpracovala: Lenka Uskobová, dne 29. 1. 2019 v systému Google Analytics, administrace Facebooku.  
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