
Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2020 

 
 

 
 

 
Obsah 
 
Úvod           2 

1. Personální oblast a vzdělávání       2 

2. Činnost Městské policie Pardubice      3  

    2.1. Signál v tísni, pult centrální ochrany , kamerový systém  3 

2.1.1.  Signál v tísni       3 

2.1.2. Pult centrální ochrany      3 

2.1.3.  Kamerový systém      4 

    2.2. Vedení Městské policie Pardubice     4 

    2.3. Specializovaná oddělení      5 

2.3.1. Oddělení dopravy      5 

2.3.2. Oddělení jízdní policie      5 

2.3.3. Oddělení psovodů      6 

2.3.4. Skupina speciálního výcviku     6 

2.3.5. Oddělení preventivní a informační služby   7 

3. Řešení přestupků         7 

    3.1. Veřejný pořádek                  8 

    3.2. Doprava                   9 

    3.3. Úsekové měření rychlosti                9 

    3.4. Sankce                             9 

4. Prezentace Městské policie Pardubice – webové stránky           10 

5. Kontrolní činnost                 10 

6. Technické zabezpečení                11 

7. Přehled hospodaření                11 

8. Veřejnoprávní smlouvy               12 

9. Podíl cizinců na zásazích strážníků                                                       12 

Závěr                   13 

 



Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2020                                                                                     stránka:   2 

 
Úvod     
       
Cílem této zprávy je předložit radě města přehled činností Městské policie Pardubice a změn, 
které se uskutečnily v roce 2020. 
 
 
1. Oblast personální práce a vzdělávání 
 

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 5 výběrových řízení na pozici strážník, kdy ze 13 
uchazečů byl vybrán pouze 1 vhodný uchazeč.  

V roce 2020 odešli od městské policie celkem 4 strážníci. 
K datu 31. 12. 2020 zaměstnávala městská policie celkem 102 strážníků, 16 civilních 

zaměstnanců (77 mužů a 41 žen) a 1 zaměstnance, který je vyňatý z evidenčního stavu. 
Z početního stavu ke konci roku 2020 má 18 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       12 strážníků 
31 – 40 let       25 „ 
41 – 50 let       42 „ 
51 – 60 let       18 „ 
61 a více           5 „ 
 
Věkový průměr strážníků dosáhl 44 let. 
Důchodový věk 3. 
Částečná invalidita 1. 
 

Nadále pokračuje i pravidelné vzdělávání strážníků. Strážníci čekatelé procházejí 
školou ve školicím středisku Neratovice a POLIS Příbram. Školení v délce trvání dvou 
měsíců  je  zakončeno odbornou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra České 
republiky.  
 
 

V nezměněné podobě probíhá další školení 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.  
 

Strážníci již třetím  rokem cvičí pod dohledem specialisty ve vlastní tělocvičně, a to 
pravidelně po dobu jedné hodiny 1 -2 x týdně, pokud to opatření c-19 dovolí. Zlepšuje se tak 
jejich vycvičenost, což snižuje riziko úrazu při zákroku, a to jak strážníka, tak i osoby, proti 
které se zakročuje. 
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2. Činnost Městské policie Pardubic 
 
Výjezdy k napadenému objektu PCO 1893 (+1225) 
Výjezd na signál v tísni 35 (+9) 
Poskytnutí první pomoci 23 (-5) 
Umístění osoby na záchytnou stanici 270 (-69) 
Nález osoby 4 (-6) 
Žádost PČR o součinnost  242 (-24) 
Předání zjištěných událostí PČR  953 (+481) 
Osoby předvedené na PČR 4 (-10) 
Zpracování kamerového záznamu pro PČR 557 (-5) 
Počet podezření ze spáchání trestného činu předaných PČR 161 (-72) 
Předání zjištěných událostí RZS 268 (+5) 
Žádost dopravního podniku o součinnost (černý pasažér) 601 (-51) 
Přijaté volání na tísňovou linku 156 4206 (-426) 
Použití donucovacích prostředků 69 (+29) 
 
 
  2.1. Signál v tísni, pult centrální ochrany (dále jen PCO), kamerový systém  
               
    2.1.1. Signál v tísni 
     
      
K 31.12.2020 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 38 spoluobčanů. 
       

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. 

Velkým problémem začíná být  stav samotných přístrojů, jimž pomalu dochází 
životnost a začínají se stávat neopravitelnými. Z uvedeného důvodu bude v letošním roce 
řešen nákup nových zařízení. 
 

Zároveň k signálu v tísni je připojeno ještě dalších 17 spoluobčanů pod nadací Život 
90. Tito spoluobčané jsou napojeni na PCO Života 90, který prioritně vyrozumívá příbuzné 
seniorů, pouze výjimečně v době jejich nepřítomnosti je na místo volána MP. 
 
       2.1.2. Pult centrální ochrany 
 
K 31.12.2020 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 143 objektů. 
 
 

Mateřské školy 34 

Základní školy 19 

Úřady 16  

Signál v tísni 38 

Ostatní objekty 36 

Objektů celkem 143 
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V roce 2020 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.  
 
      

PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH  649 

PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH – PŘIVOLÁNA ODPOVĚDNÁ OSOBA 52 

PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH  3 

PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – PŘIVOLÁNA ODPOVĚDNÁ OSOBA 0 

 
 
 
       2.1.3. Kamerový systém 

 
Pro potřeby dopravních analýz, jako dalšího využití Městského kamerového systému 

(dále MKS), proběhla v roce 2020 instalace analytického softwaru BriefCam. Na platformě 
BriefCam  probíhá průzkum videozáznamů MKS a jejich vyhodnocení. Analýzy jsou 
z největší části využity pro modelaci dopravního chování na území statutárního města 
Pardubice. Městská policie Pardubice v tomto úzce spolupracuje s Odborem hlavního 
architekta, který data ze zajištěných analýz zpracovává. V neposlední řadě byl tento systém 
využit v rámci Celostátního sčítání dopravy 2020, kde dokázal ušetřit nemalé finanční 
prostředky na sčítače. Instalace tohoto softwaru znamená pro statutární město Pardubice další 
efektivní možnost využití dat z MKS. 
 
Celkový počet všech kamer (vč. AKV) integrovaných do KS je 226.  
 
MKS:  

1. Zpracování kamerového záznamu z MKS pro PČR v roce 2020:  523.  
2. Zpracování kamerového záznamu z MKS pro ostatní v roce 2020: 14 
Celkem zpracování záznamu z MKS v roce 2020 – 537 

AKV:  
1. Zpracování údajů z AKV pro PČR v roce 2020: 2 

Ostatní: 
A. Zpracování ostatního záznamu na základě oprávnění §24b pořízení zvukového, 

obrazového nebo jiného záznamu (kamery vozidla, kamery strážníci, MP3, aj) pro 
PČR – 2 

B. Záznamy zpracované na žádost strážníků (MKS, osobní kamery, vozidlové kamery, 
aj): 61 

 
 
   2.2. Vedení městské policie 

 
Zde nedošlo k žádné změně. 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 
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protispolečenské pochody, při nichž může dojít k narušení veřejného pořádku, zajištění 
velkých sportovních a kulturních akcí ve městě. 

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 2020 byl v celkem 624 (- 368) případech použit technický prostředek 

k zabránění odjezdu vozidla.  Při řešení přestupků bylo uloženo 583 (-368) blokových pokut 
ve výši 170 800 Kč (-110 300Kč) 
 
A) měření rychlosti vozidel 

V roce 2020 bylo při porušení rychlosti přistiženo 1692 (+ 33) řidičů vozidel. 1544 (-
58) přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 565 500Kč (-348 500),  
zbývajících 131 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Úsekovým měření rychlosti 
bylo zjištěno 1826 přestupků. Všechny tyto přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. 
  
B) odtahy vozidel 

V průběhu roku 2020 bylo strážníky nařízeno celkem 110 odtahů, z toho bylo 104 
odtahů dokončeno, 6 odtahů bylo nedokončeno (v průběhu nakládání vozidla odtahovou 
službou se řidič dostavil) 98 přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 
45 000,- Kč. 
10 odtahů bylo řešeno oznámením správnímu orgánu. Pro odtahy stále platí, že MpP toto 
oprávnění využívá jen v mimořádných případech a nejčastěji na žádost občanů.  
   
  
 

2.3.2. Oddělení jízdní policie 
 

Jízdní oddíl je umístěn v areálu dostihového závodiště a stále se ještě nepodařilo 
dobudovat zázemí pro jezdce.  
 
Akce, kterých se oddělení jízdní policie zúčastnilo: 
dostihy na závodišti 
Velká pardubická 
Retro městečko 
 

Výkon služby je stejně jako jiné roky zaměřen na kontroly odlehlých částí města, jako 
jsou hřbitovy, chatové a rekreační oblasti. Zejména kontrola chatových oblastí v době od 
podzimu do jara výrazně snižuje vloupání do chat, což potvrzuje i PČR. V letním období je 
služba jízdního oddílu zaměřena nejen na kulturní a společenské akce, ale zejména na místa, 
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kde občané v přírodě tráví volný čas a kde by bylo použití pěší, či motorizované hlídky 
neefektivní. 
 

2.3.3. Oddělení psovodů 
 

Obecné informace 
 

Dá se říci,  že odchyty toulavých a synantropních zvířat ovlivnila epidemie 
Coronaviru. Nedá se dovodit, že by došlo k poklesu počtu zvířat, které potřebují naši pomoc 
ba naopak, ale lidé v období vládních nařízení mají jiné starosti než starosti o zvířata. 
Naprosto vynikající spolupráce v loňském roce probíhala se Záchrannou stanicí živočichů 
Pasíčka, kam byla umístěna drtivá většina volně žijících zvířat, která potřebovala ošetření a 
následnou odbornou péči. 

Povinnost označení psa čipem, která začala platit v roce 2020, výrazně umožňuje 
okamžitý návrat ztracených psů svým majitelům. Tímto se podaří skoro každého psa okamžitě 
vrátit majiteli bez nutnosti umístění psa do útulku. 
 

Jednou z věcí, která výrazně komplikuje činnost oddělení psovodů, je  stav areálu 
veterinární kliniky v ul. Štrossova, kde bylo koncem měsíce června zřízeno odběrové centrum 
zajišťující odběry c 19. Desítky nakažených osob, které se 7 dní v týdnu pohybují po areálu 
veteriny a svými vozidly blokují průjezd, jak do městského útulku, tak do služebního psince, 
prakticky znemožňují obslužnost těchto dvou pro nás důležitých míst. Strážníkům 
odchytářům častokrát pak nezbývá nic jiného, než s odchyceným zvířetem několik hodin 
jezdit ve vozidle, protože areál je kompletně zaplněn nemocnými, čekajícími na odběry 
v Coviddrive. 

V současné době má městská policie  3 služební psy plemene Rotvajler a 1 služebního 
psa plemene Německý ovčák. Všichni psi mají platné výkonnostní zkoušky. U služebního psa 
Sorbona je vzhledem k věku patrná rozsáhlá artróza kloubů. 
 
 Tabulka provedených odchytů – viz příloha č. 1 
           
 

2.3.4. Skupina speciálního výcviku 
 

Skupina speciálního výcviku se 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 
2020 v důsledku c-19 neproběhlo žádné větší opatření tohoto typu. Proběhl celkem 1 výcvik 
skupiny speciálního výcviku a 1 společný výcvik s PČR. 
 

2.3.5.  Oddělení preventivní a informační služby  
 

Ani zde se situace podstatně nezměnila. 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 
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seniorů formou besed a přednášek. Jsou pořádána školení v oblasti dopravní výchovy na 
Dětském dopravním hřišti v lesoparku na Dukle.  
 
Besedy pořádané oddělením: 
5 x  ZŠ             16     besed pro               377 žáků 
3 x  MŠ                        4    besedy pro          95  předškoláků 
4 x  SŠ a SOU              15   besed pro         258 studentů 
 
Dopravní hřiště 
Teorie dopravní výchovy   127  hodin  780   žáků 
Praktická výuka dopravní výchovy  92  hodin  564  žáků 
 

Do oddělení preventivní a informační služby organizačně spadají též asistentky 
prevence kriminality. Jejich činnost je pro městskou policii jen těžko ocenitelná.  

Asistentky se věnují nejen romské komunitě ve výše uvedené lokalitě, ale i 
problematice cizinců. Dále se zaměřují na osoby bez domova, jejichž počet meziročně 
doposud narůstal o cca 40. Počet těchto osob je v současné době cca 300 z původních 420. 
Zde se osvědčila dlouhodobá práce MP s touto komunitou. Dále spolupracují se státními 
orgány a organizacemi jako např. OSPOD, PČR, OMI, SKP centrem.  
 
 
3. Řešení přestupků 
 

Za rok 2020 odhalili strážníci celkem 29 953 (-9 023) 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.  
 

83%

9%

6%

2%

Přestupky řešené v roce 2020

doprava veřejný pořádek

úsekové měření rychlosti Ostatní
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  3.1. Veřejný pořádek 
 

Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2020 strážníky odhaleno celkem 2 629 (-1 
021) přestupků. Za 1 300 (-1376)  přestupků byla pachatelům uložena bloková pokuta 
v celkové výši 1 238 200 Kč (-823 100Kč), 160 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení, 
274 přestupků bylo řešeno domluvou. 

 
 

  3.2. Doprava 
 

V oblasti dopravy bylo za hodnocené období odhaleno celkem 24 954 (-8 585) 
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 83 procenty. Za 13 314 přestupků byla 
pachatelům uložena bloková pokuta v celkové výši 3 842 500 Kč. 5 576 přestupků bylo 
předáno ke správnímu řízení, 2 749 přestupků bylo řešeno domluvou, 18 přestupků předáno 
PČR, 894 přestupků nebylo potvrzeno 
 
 
  3.3. Úsekové měření rychlosti 
 

Při úsekovém měření rychlosti bylo zjištěno 1826 přestupků, které byly předány 
k dořešení správnímu orgánu. 

 
 
 3.4. Sankce  
 

 
Strážníci městské policie uložili v blokovém řízení za rok 2020 v rámci řešení 

přestupků celkem 14 786 (-9 649) blokových pokut v souhrnné výši 5 257 100 (-2 581 100 
Kč). 
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Z celkového počtu pokut uložených v blokovém řízení se jednalo o 13 285 blokových 
pokut na místě zaplacených a ve 1 499 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené  
a ve 3 137 případech byl přestupek řešen domluvou. Za hodnocené období bylo správním 
orgánům oznámeno celkem 7 754 přestupků.  
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. 2 Analýza webových stránek za rok 2020 + Facebook + Twitter 
+ Rychlý dotaz). To má na svědomí strategie MP kde oddělení PIS. 
 
 Viz příloha č. 2 

 
 

5.  Kontrolní činnost 
 

Každoročně jsou  prováděny kontroly činnosti strážníků ze strany vedení městské 
policie. Hlavní odpovědnost ale byla převedena na jednotlivé velitele oddělení.  
Některé kontroly 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. 
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Druhy a počty postihů a ocenění strážníků v roce 2020 
 
Postihy 

celkem uloženo postihů  0 
 

 
Stížnosti, žádosti a podněty občanů  

stížnosti na jednání, chování, oprávněnost zákroku strážníků 4 z toho 1 oprávněná   
písemné poděkování od občanů      26 
  
Ocenění 

Písemné poděkování ředitele MP 14 strážníků 
příkladný výkon služby          2  strážníků 
ocenění za záchranu života          0  strážníků 
 
 
 
6. Technické zabezpečení  
 
Vozový park 
 

V průběhu roku bylo zakoupeno jedno vozidlo (1 x Ford Transsit Custon). 

Městská policie provozuje v tuto chvíli 16 vozidel a 4 skútry. 

 

7. Přehled hospodaření 
 
Městská policie hospodařila v roce 2019 následujícím způsobem: 
 
 

  
Rozpočet na rok 

2020 
Skutečné 
čerpání 

Provoz MP vč. DDH 12 295 100,00 10 509 901,06 

Stavební investice 100 000,00 0,00 

Strojní investice 1 100 000,00 981 980,83 

Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 58 490 000,00 56 367 747,00 

Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) 19 895 000,00 18 989 752,00 

Náhrada za DNP vyplácené zaměstnavatelem 750 000,00 657 825,00 

Provoz MKS 400 000,00 149 884,12 

Rozšiřování KS 1 700 000,00 1 196 106,00 

Rozšiřování KS – MO 861 100,00 861 006,12 

Náklady soudních řízení 50 000,00 0,00 

Sociální fond 3 623 641,47 2 945 356,00 

Prevence kriminality 200 000,00 70 730,55 

Krizová rezerva – COVID 19 130 900,00 130 838,46 

Celkem 99 631 741,47 92 861 129,14 
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Ze schváleného rozpočtu na provoz nebylo vyčerpáno 6 770 612,33 Kč. Mzdové 
prostředky a prostředky na sociální a zdravotní pojištění nebyly vyčerpány v celkové částce 
Kč 3 027 501,00 Kč. Zůstatek sociálního fondu, který se převádí do roku 2021 představuje 
částku 678 285,47 Kč. Zůstatek provozních prostředků představuje částku 6 092 326,86 Kč. 
 
8. Veřejnoprávní smlouvy 
 

Městská policie nadále provozuje veřejnoprávní smlouvy v obcích Holice a Horní 
Jelení          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.  
 
9. Podíl cizinců na zásazích strážníků. 
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osoby z 

přepravy, 
dopr. př. s 
alkoholem, 
součinnost 

zdravotnictví, 
černý pasažér 

CELKEM 

SVK 8 39 19 11 14 12 27 43 173 
ROU 2 0 4 4 1 2 2 4 19 
UKR 0 7 9 5 2 2 12 7 44 
POL 1 2 4 1 1 1 8 4 22 
BGR 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
MNG 1 17 3 3 0 1 5 1 31 
BLR 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

 12 66 39 24 18 19 55 61 294 
          

náměstí Jana Pernera - 2020     
TČ 5     
PŘ 435     

osoba v pátrání 19     
součinnost DPMP 72     
injekční stříkačky 7     

nálezy 34     
zraněná osoba 13     

závady 15     
žádost / součinnost (občan, org.) 160     

zvíře 3     
dopravní nehoda 1     

CELKEM 764     
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Závěr                    
 

Závěrem je nutno podotknou, že rok 2020 výrazně poznamenala epidemie c-19 ve 
většině činností. To mělo vliv nejen na zájem o práci u MP, ale zároveň se vládní opatření 
svými restrikcemi dotkla i počtu přestupků. Zde se musela MP přizpůsobit  v mnoha směrech 
nově vzniklým situacím a opatřením.  V roce 2020 onemocnělo v důsledku epidemie 21 
strážníků.  

I přes řadu problémů spojených s epidemií byla služba na městské policii zajištěna. 

      

 

 

 
 



Příloha 1 

 

 

- PES 
(přestupek)      
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způsob řešení 

odchyt / veterina 9 7 5 2   5 5 3 4   3 5 48 

odchyt / odp.osoba 3 1 3 2 3 2   2 2 3 3 2 26 

převzal / veterina 7 9 10 9 9 5 3 2 2 3 3 2 64 

převzal / odp.osoba   1   1 2       3   2 1 10 

neúspěšný odchyt 3 2 5   1     2 3       16 

odvoláno 1 1   1   1 1 3     3 1 12 

nepotvrzeno 13 8 11 9 9 8 8 8 7 1 7 12 
10
1 

předáno obvodu MpP                         0 

info předáno odpovědné 

osobě 
                    1   1 

předáno PČR / HZS / 

veterina 
              1         1 

DOMLUVA 2 1 1 1 2 4   1 2 1     15 

PB 1 3 1     2     1 1     9 

PBN       1   1             2 

oznámení SO                         0 

              

CELKEM 39 33 36 26 26 28 17 22 24 9 22 23 
30
5 
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typ události 

PES 

nalezený / uvázaný 3 3 2 1 2 6 9 3 9 2 2 6 48 

pokousal / napadl / 

ohrožuje 
                        0 

zraněný   1     1 1 2         2 7 

mrtvý                         0 

jiné (součinnost ……)         1 1 2 2 1     1 8 

 3 4 2 1 4 8 13 5 10 2 2 9 63 

JINÉ ZVÍŘE 

nalezené / pobíhající / 

uvázané  
8 4 4 8 25 49 54 18 35 18 20 12 255 

napadá / ohrožuje           1 1 1         3 

zraněné 5 7 9 9 17 21 13 8 12 6 6 10 123 

mrtvé 13 13 17 11 11 24 22 11 15 6 4 11 158 

jiné (součinnost ……) 2 1 4                   7 

 28 25 34 28 53 95 90 38 62 30 30 33 546 

CELKEM 31 29 36 29 57 
10

3 

10

3 
43 72 32 32 42 609 
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odchyt / veterina 3 2 8 3 10 25 13 6 13 5 4 2 94 

odchyt / odp.osoba         5 3 7 3 2 2   2 24 

odchyt / vypuštěno 1 1 1 2 5 8 14 1 4 6 2 3 48 

převzal / veterina 6 6 6 3 9 24 16 6 17 8 12 10 123 

převzal / odp. osoba 1     1 4 1 5 1 2   2 2 19 

převzal / vypuštěno       1 3   2   2       8 

neúspěšný odchyt 1       1 3 2 1 6     4 18 

předáno SMP - asanace 9 13 15 9 9 19 19 10 12 6 4 8 133 

nepotvrzeno 7 5 4 8 7 12 19 7 9 3 6 8 95 

předáno odpovědné 

osobě 
3 2 2 2 4 6 1 6 4 2 2 3 37 

jiné opatření - různé                         0 

odvoláno           1 3 2 1       7 

Osobě, majiteli, rodině           1 1           2 

předáno HZS / PČR             1           1 

předáno ÚMO                         0 

předáno majiteli                         0 

 31 29 36 29 57 103 103 43 72 32 32 42 609 

 



Příloha 2 

Prezentace městské policie – webové prostředí 

 

Webové stránky – www.mppardubice.cz 

Webové stránky městské policie slouží k podání základních informací o uspořádání a provozu 

městské policie, kromě těchto informací obsahuje i rubriku „Rychlý dotaz“ určenou pro individuální 

dotazy občanů směrem k městské policii, které jsou v pracovní dny odpovídány do 24 hodin. Stránky 

obsahují rovněž přehled míst měření rychlosti a přehled působení jízdního oddílu městské policie. 

V roce 2020 vzhledem k epidemiologické situaci docházelo i k častým úpravám provozní doby 

jednotlivých služeben a oddělení řešení přestupků. Tyto změny zde také byly snadno dostupné pro 

veřejnost.  

V roce 2020 byla rovněž plánována kompletní změna vizuálu a architektury webu. K této změně po 

dohodě s IT oddělením magistrátu města nedošlo pro nevyhovující funkčnost předpokládaného 

rozhraní. Výstavba nového webu v současné době běží a má být hotova do května 2021.  

Počet uživatelů: 43 216 

Průměrná doba trvání relace 1:27 min 

 

Nejvyhledávanější stránky v roce 2020: 

Domovská stránka obsahující kontakty a úřední hodiny jednotlivých obvodů a oddělení – 33 tisíc 

Odchycená zvířata -  32 tisíc 

Chci se stát strážníkem – 5,5 tisíc 

Měření rychlosti  - 3 tisíce 

Dětské dopravní hřiště – 3 tisíce  

 

Návštěvy podle země: 

Česká republika  41 029  

Slovenská republika         516 

Spojené státy americké    370 

Německo 135 

Velká Británie 82 

Nizozemí 29 

Austrálie 8 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Facebook  

Počty sledujících za rok 2019  - sledujících 8 334 a líbí se stránky: 7 729 

Počty sledujících za rok 2020  - sledujících 12 440 a líbí se stránky: 11 338 

 

FB stránky MP Pardubice zaznamenaly v roce 2020 nárůst o 43 % v počtu sledujících a 46 % v počtu 

líbí se u stránky. FB stránky MP Pardubice navštívilo v průměru 1,5 milionu unikátních návštěvníků. I 

nadále jsme mezi městskými policiemi na 4. místě dle počtu sledujících.  

FB slouží zejména jako hlavní komunikační kanál s širokou veřejností a pro aktuální sdělení. V roce 

2020 typicky reagující na pandemickou situaci.  

 

Nejsledovanější videa na FB  

Ghost busters Pardubice    69,6 tisíc zhlédnutí 

Tajná hospoda v Pardubicích    20,6 tisíc zhlédnutí 

Se zvednutou kapotou ujel od nehody  12,7 tisíc zhlédnutí 

 

Z příspěvků  

Srnčí mládě       +402 tisíc zobrazení 

Vezmi si sviště na pracoviště    +186 tisíc 

Heliport a zákaz vjezdu    + 112 tisíc 

Strážník sněhulák     + 104 tisíc 

 

 

 

 

 

 

Twitter  

 

2328 sledujících v roce 2019 

3866 sledujících v roce 2020 -> počet sledujících proti loňskému roku +66 % 

 

Twitter MP Pardubice je v roce 2020 nejvíce rostoucí z našich sociální sítí. Mezi městskými policiemi 

v ČR jsme druhým nejsledovanějším účtem po MP Praha. Twitter MP Pardubice slouží zejména pro 

krátká sdělení, aktuální informace a primárně slouží jako přímý sdělovací kanál směrem k médiím. 

Styl komunikace vedený na Twitteru (i FB) také patří k vysoce kladně hodnoceným prvkům práce i 

v řadách odborné veřejnosti a bývá uváděn jako příklad pro uživatelsky atraktivního vedení účtu na 

sociálních sítích, které toto prostředí vyžaduje.   

 

Ghost busters       +143 tisíc zhlédnutí (vč. Navazujících sdílení) 

Dobré skutky pana Nguyena     + 87 tisíc zhlédnutí  

Roušky, vyjímky, koronavirus     +77 tisíc zhlédnutí  

Podezřelé auto se zamilovanou dvojicí   +71 tisíc zhlédnutí 



Nalezený fotoaparát s rodinnou dovolenou    + 49 tisíc zhlédnutí 

Opilý dealer ve výtahu      + 68 tisíc zhlédnutí 

 

 

Instagram 

 

Sociální síť, kde působíme v prosinci 2019 je zaměřená především na obrazovou prezentaci práce 

Městské policie Pardubice. V loňském roce ji sledovalo 1866 uživatelů. I zde jsme zaznamenali růst 

počtu sledujících. Dobře funguje i vzájemná spolupráce s účtem magistrátu města Pardubice. Krom 

prezentace práce strážníků instagram pomáhá také při pátrání po pohřešovaných osobách. Příspěvky 

ve stories úspěšně zasahují cílovou skupinu mládeže, které se takové pátrání často týká. 

 

Zajímavosti s velkým dosahem v roce 2020 

Z přehledu materiálů vydaných Městskou policií Pardubice vyčnívají dvě události.  

 

1. Video Ghost busters Pardubice, které jsme natočili jako součást koronavirové taneční výzvy, do 

které se zapojilo více složek IZS – od Policie České republiky přes Hasičský záchranný sbor České 

republiky přes záchranné služby i personál nemocnic. Video MP Pardubice na sociálních sítích FB + 

Twitter patří k nejpřehrávanějším médiím za dobu jejich existence a vysoce překračuje obvyklý 

průměr úspěšnosti příspěvků.  

 

2. Tajně otevřená hospoda – tato zpráva Městské policie Pardubice spolu s videem krom 

celostátního zpravodajství v České republice přesáhla i do zahraničí, když zaujala i německou 

veřejnoprávní televizní stanici MDR.   


