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ÚVOD 

Vážení zastupitelé, milí další čtenáři… 

tuto výroční zprávu předkládáme jako základní informaci o činnosti Městské policie Hrádek nad 

Nisou za rok 2021. Berte je prosím jako nepovinný dokument v oblasti poskytování informací, kdy je 

jeho cílem poskytnout komplexnější pohled na činnost městské policie za uplynulý kalendářní rok.  

Zpráva je předkládána nejen Vám, zástupcům města, ale je určena všem čtenářům zajímajícím se 

o bezpečnost našeho města. I přes velkou míru obecnosti zprávy věříme, že předkládáme poměrně 

reálný obraz o činnosti naší městské policie a doufáme, že Vás její obsah zaujme, nebo dokonce 

poslouží odborné či širší laické veřejnosti.  

 

Za celý tým strážníků hrádecké městské police děkuji 

 

Iva Krňáková, velitelka městské policie 
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1.  MĚSTSKÁ POLICIE A JEJÍ STRUKTURA 

Městská policie Hrádek nad Nisou byla zřízena v historickém kontextu doby, několik málo let po 

sametové revoluci. Svoje opodstatnění pro vznik daly zejména dobové skutečnosti spojené 

s otevíráním hranic a s ním i nesoucí některé negativní jevy vznikající ve většině příhraničních oblastí, 

zejména pak na severu České republiky. 

1.1 Zákonné ukotvení Městské policie Hrádek nad Nisou 

V našem městě Hrádku nad Nisou byla zřízena městská policie v roce 1993 vyhláškou zastupitelstva 

města č. 1/1993, která byla novelizována obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014. Činnost městské 

policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Na základě tohoto zákona plní 

Městská policie Hrádek nad Nisou (dále také jako „MP“) především úkoly na úseku veřejného 

pořádku, dohlíží na dodržování vyhlášek města a rovněž na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., 

o silničním provozu. 

1.2  Struktura Městské policie Hrádek nad Nisou 

Městkou polici řídi na základě zákonného zmocnění starosta města nebo jiný člen zastupitelstva obce 

pověřený zastupitelstvem obce. Dále je městská policie tvořena zaměstnanci obce zařazenými do 

obecní policie na pozicích strážník a ostatní zaměstnanci/civilní zaměstnanci (viz obrázek č. 1). Za 

účelem přenosu informací, koordinace plnění úkolů a prováděním kontroly je ustanovena v rámci 

městské policie funkce velitele MP jako vedoucího zaměstnance. 

 

Obrázek č. 1: Struktura Městské policie Hrádek nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

1.3  Personální obsazení Městské policie Hrádek nad Nisou 

V roce 2021 se městská policie potýkala s jistou fluktuací zaměstnanců a obsazení na jednotlivých 

pozicích bylo proměnlivé. Z časového hlediska lze počet zaměstnanců vyjádřit v průběhu roku takto: 

 v době od ledna do března:  6 z toho 5 strážníků a 1 civilní zaměstnanec 

 v době od března do listopadu:  7 z toho 6 strážníků a 1 civilní zaměstnanec 

 v době od prosince do konce roku: 6 z toho 5 strážníků a 1 civilní zaměstnanec 

 

Ke konci roku 2021 bylo jmenné složení zaměstnanců Městské policie Hrádek nad Nisou: 

 Statutární představitel MP - Mgr. Josef Horinka, starosta města 

 Velitel MP   - Iva Krňáková 

Starosta města 

Velitel městské policie 

Strážníci městské policie - 5 ks Asistent prevence kriminality - 1 ks 
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 Strážníci MP   - Miroslav Dřevikovský 

- Stanislav Knotek 

- Libor Křikava 

-  Robert Petřík 

 Asistent MP   - Milan Jaroš 

 

Dlouhodobým základním cílem v personální oblasti je dosáhnutí stabilní kapacity a složení městské 

policie na úrovni 7 až 8 zaměstnanců. 

To se nám v roce 2021 nepodařilo zajistit a naše městská policie se potýká delší dobu s problémem 

nedostatku uchazečů o zaměstnání u městské policie. Ten přetrvává i díky všeobecným podmínkám na 

pracovním trhu. Potenciální uchazeči jsou tak „lákáni“ na pracovní pozice směřující více ke statním 

bezpečnostním složkám jako Armáda České republiky (AČR), Policie České republiky (PČR), 

Vězeňská služba České republiky apod., ale bohužel díky různým benefitům a náborovým příspěvkům 

jsou atraktivní i obory průmyslové výroby a služeb, kde není tak vysoké bezpečnostní riziko a je 

možné získat velmi dobré finanční ohodnocení.  

V oblasti personální jsme v roce 2021 vyvinuli vysokou míru snahy o doplnění stavu, což se nám 

krátkodobě podařilo a přijali jsme jednoho uchazeče na místo strážníka. Ten po vykonání příslušné 

kvalifikace nastoupil jako strážník městské policie. Bohužel i výše uvedené skutečnosti jsou případem, 

kdy nabraný a vyškolený strážník nakonec práci u městské policie ještě v roce 2021 ukončil. 

Nad rámec potíží s doplněním stavu se městská policie v roce 2021 potýkala i s dlouhodobou 

nemocností jednoho ze strážníků, což nám dost zkomplikovalo obsazení služeb.   

1.4  Sídlo a služebna Městské policie Hrádek nad Nisou 

Městská policie Hrádek nad Nisou (dále také jako „MP“) má své sídlo a stanoviště na adrese: 

 Horní náměstí čp. 73 – malá budova v zadním traktu areálu radnice 

 

Historicky měla městská policie své stanoviště také v ulici Nádražní, ve staniční budově, ale dlouhá 

léta i ve druhém patře budovy samotné radnice na Horním náměstí. 

Aktuální zázemí bylo vybudováno v roce 2016 z prostor bývalého informačního centra, které je 

samostatnou budovou. Tato nová služebna městské policie plně vyhovuje aktuálním požadavkům. Na 

služebně jsou zbudovány a lokalizovány: 

 vlastní hlídky a prostory pro jejich výkon, vč. jejich zázemí (šatny, sociální zařízení, a ostatní 

vybavení pro činnost městské policie), 

 kanceláře vedení městské policie a provozní prostory pro činnost MP, 

 technologie a prostory pro kamerové pracoviště s veškerým potřebným vybavením. 

 

 

2.  SYSTÉM HLÍDKOVÉ SLUŽBY MĚSTSKÉ POLICIE 

V roce 2021 sloužili strážníci po většinu roku ve 12 hod. směnách denní služby od 07:00 hod.  – 19:00 

hod., noční služby od 19:00 hod. – 07:00 hod. a to od pondělí do čtvrtka a dále pak v neděli (služba od 

07:00 hod. – 19:00 hod.). V pátek a sobotu od 19:00 hod. – 07:00 hod. byly hlídky posílené na dva 

strážníky z důvodu pravděpodobnějšího výskytu přestupkové činnosti, a to zejména v oblasti 

veřejného pořádku. 
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V období 1 – 3/2021 a od 12/2021 byl zaveden režim ve 12 hod. směnách, bez nočních služeb v týdnu. 

Denní služby od 07:00 hod.  – 19:00 hod., a to od pondělí do čtvrtka a dále pak v neděli (služba od 

07:00 hod. – 19:00 hod.). V pátek a sobotu od 19:00 hod. – 07:00 hod. byly hlídky posílené na dva 

strážníky. 

Pokud hlídka není přítomna, je na služebním telefonu nastavený záznamník, kde je namluvený vzkaz 

o případném dalším postupu v nepřítomnosti hlídky MP (odkazování na linku policie ČR).  

 

 

3.  VYBAVENÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

3. 1  Vybavenost strážníků – výstroj 

Výstroj, která je strážníkům přidělována, se postupně doplňuje, aby byla vyhovující a v dostatečném 

množství jak pro letní, tak i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Hrádek nad Nisou 

jsou v souladu s požadavky prováděcí vyhlášky zákona o obecní policii.  

3.2  Vybavenost strážníků – výzbroj 

Městská policie Hrádek nad Nisou disponuje dostatečným počtem zbraní pro výkon služby. Zbraně je 

možno využít pouze v krajních situacích a proto byly do výzbroje vybrány pistole Glock 

s polymerovým rámem, které jsou rakouské výroby a i ve světě jsou využívány jako služební zbraně 

pro akční střelbu. Zbraně jsou ráže 9 mm, stáří cca 4 roky.  

Každý strážník má do své služby přidělenou zbraň, za kterou je osobně zodpovědný a evidence 

i uložení zbraní podléhá zákonu o zbraních č. 119/2002 Sb. a pravidelným kontrolám ze strany Policie 

ČR.  

Střelecká příprava strážníků probíhá minimálně 1x ročně formou povinné ostré střelby na cvičné 

střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby, tak i z manipulace zacházení se zbraní. 

3.3  Ostatní vybavení městské policie 

Ostatním vybavením se rozumí prostředky k výkonu činnosti městské policie, kterými jsou zejména: 

 služební vozidlo Dacia Duster, 

 laserový měřič rychlosti PROLASER III včetně dokumentačního zařízení PL–DOK I, 

 alkohol tester, 

 narkotizační set, 

 odchytová tyč na toulavé psy a odchytová tyč na malá zvířata a kočky, 

 automatický externí defibrilátor (AED), 

 beranidlo, 

 tablet a platební terminál (pro mobilní zajištění činnosti) 

 v rámci práce využívá MP aplikaci DERIK (programové vybavení pro správu a řízení činnosti 

městských policií) a má zajištěn přístup do aplikace CEREK (centrální registr kol) a různých 

registrů „čipovaných“ psů, 

 Kamerový systém (viz následná kapitola této zprávy). 

 

Veškeré vybavení, které musí mít pravidelnou a povinnou kontrolu, pak prochází příslušnými 

atestacemi, kalibracemi, případně jinými potřebnými zkouškami a revizemi.  
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4.  KAMEROVÝ SYSTÉM – MKDS 

Kamerový systém je v podmínkách práce městských policií moderním a rychle se rozvíjejícím 

technologickým prostředkem, který dnes již ve značné míře využívají i menší městské policie. 

Nastaven je zákonnými normami a hovoříme tak zejména o městském kamerovém dohlížecím 

systému (dále také jako „MKDS“). Tato moderní technologie pomáhá kontrolovat prostory, zejména 

velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a pořádku. V nikoli nepatrné míře, pomáhá MKDS 

v dosahování dobrých výsledků díky svému preventivní účinku. 

Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují obecně ke zlepšení situace 

v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti výše uvedeného veřejného 

pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné 

činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. 

jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen 

provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS, resp. jeho 

záznam pro jejich objasnění.  

V našem městě jsou z hlediska bezpečnosti kontrolovány exponované prostory města, např.: v oblasti 

Horního náměstí a městského parku. Orientační rozmístění kamerových pozic je uvedeno v obrázku 

č. 2, a ze schématického zákresu je patrné pokrytí centra města, některých problémových lokalit, ale 

i důležitých dopravních přístupů do města jako je směr od hranic. 

V roce 2021 má městská policie k dispozici stávajících 18 kamerových bodů, obsahujících 

38 kamerových pozic, které jsou rozmístěny po území města, v převážné většině v jeho centru. 

V tomto roce také došlo k modernizaci kamer a to v městském parku. Na modernizaci a rozšiřování 

MKDS se město snaží získávat finanční zdroje z dotací zaměřených na prevenci kriminality, kdy 

v roce 2021 byly vybudovány další dvě kamerové pozice. 

Kamerový systém není obsluhován systémem tzv. „24/7“, ale umožňuje sledování během služeb 

strážníků a záznamy jsou archivovány po dobu umožňující legislativa ČR. Systém MKDS využívá 

a má do něj přístup, resp. je k dispozici online i pro Policii České republiky v Hrádku nad Nisou.  

 

Obrázek č. 2: Schématické rozmístění kamerových pozic v rámci MKDS Městské policie Hrádek nad 
Nisou 

 
 pozice MKDS   webové kamery  body povodňového systému   

Zdroj: mapy - google.cz, vlastní zpracování 
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5.  VZDĚLÁVÁNÍ STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE 

Každý strážník, který nastoupí k MP, absolvuje povinně rekvalifikační „základní“ kurz (policejní 

školu) v trvání osmi týdnů, který je zakončen zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito 

zkouškami strážník získá osvědčení k výkonu služby strážníka MP, do té doby je veden jako strážník 

čekatel.  

Pravidelně jednou za pět let musí být zkoušky opakovány, po vykonání čtyř zkoušek následuje již 

pouze pravidelné školení strážníků, což vyplývá ze zákona. Dále pak strážníci MP absolvují různá 

školení a semináře zaměřené na různé oblasti.   

V roce 2021 se dva členové městské policie zúčastnili školení na téma dopravní výchovy a dále se celé 

osazenstvo MP proškolilo v oblasti střelecké přípravy a bezpečnosti práce. 

 

 

6.  SPOLUPRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE S OSTATNÍMI SUBJEKTY 

Spolupráce městské policie s jinými subjekty je nedílnou součástí a nutností práce a proto 

i Městská policie Hrádek nad Nisou spolupracuje s množstvím ostatních subjektů jak na 

formální, tak méně formální úrovni.  

6.1  Spolupráce městské policie s Policií ČR 

Spolupráce obou složek ve městě Hrádek nad Nisou je dlouhodobá a v systému bezpečnosti města je 

naprosto nevyhnutelná. Společné hlídky s Policií ČR jsou organizovány vždy podle potřeby v rámci 

konkrétních akcí. Velký důraz je kladen na spolupráci na úrovni vedení policií, aby bylo dosaženo co 

nejlepší koordinace jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky jsou 

organizovány naprosto cíleně za účelem dosažení co největšího užitku tohoto opatření. 

Podle potřeby probíhají porady vedení MP Hrádek nad Nisou se složkami Policie ČR. V týdenním 

režimu jsou informace podávány na schůzkách s vedením města. Před akcemi většího rozsahu, které 

jsou organizovány na území města, jsou tyto porady vždy přímo k dané akci. Nejdůležitějším 

partnerem MP Hrádek nad Nisou při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě je 

Obvodní oddělení PČR Hrádek nad Nisou, které spolupracuje i mezinárodními hlídkami z Německa 

a Polska a to hlavně při kulturních akcích ve městě. 

V rámci vzájemné spolupráce využívá Policie ČR záznamy z kamerového systému od Městské policie 

Hrádek nad Nisou (více viz předchozí 4. kapitola) při objasňování trestné činnosti různého druhu. 

V roce 2021 byla spolupráce složitější a to zejména z důvodu přijatých opatření Policie ČR 

v rámci epidemické situace, které spočívaly v organizační úpravě výkonu služeb policistů. 

Tyto služby byly spojeny se služebními pozicemi ve městě Chrastava a v podstatě tak 

omezeny na střídavou službu v jednotlivých městech. Případné zákroky policie ČR tak byly 

nastaveny v rámci dojezdové doby z aktuálního místa služby. 

6.2  Spolupráce městské policie v rámci IZS 

Spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky (IZS) a jeho zařazených 

složek v Hrádku nad Nisou je bezproblémová. Městská policie, i když není ze zákona hlavní složkou 
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IZS, se účastní převážné většiny zásahů IZS. Nejbližším partnerem v rámci IZS je pak místní jednotka 

požární ochrany Hrádek nad Nisou a výjezdní místo záchranné služby dislokované ve městě. 

Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích IZS, zejména přímou účastí na zásahu a zabezpečování 

míst zásahů. Častá je pomoc strážníků zejména v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy 

u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození komunikací. Časté jsou 

asistence zdravotnické záchranné službě. Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech 

mimořádných událostí a krizových situacích jako jsou např. vichřice, povodně a jiné krizové události. 

Městská policie je také pravidelně zvána k účasti na oficiálních cvičeních IZS. 

6.3 Spolupráce s odbory Městského úřadu Hrádek nad Nisou 

Spolupráce se všemi odbory Městského úřadu Hrádek nad Nisou probíhá podle potřeby. Tato 

spolupráce je bezproblémová a na dobré úrovni, což je základním předpokladem pro kvalitní výkon 

práce při zabezpečování mnoha oblastí života města. 

V roce 2021, ale i v předchozích letech byla důležitá spolupráce se sociálním odborem. Zvýšená 

spolupráce byla realizována i s odborem dotací, rozvoje města a kultury. 

6.4  Meziobecní spolupráce 

Jako v předchozích letech i v roce 2021 spolupracovala naše městská policie s obcí Chotyně na 

základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

Ostatní meziobecní spolupráce realizovaná v roce 2021, jako např.: spolupráce s městskou policií 

Chrastava, Městskou Policií Liberec atd., je zajišťována na neformální bázi s cílem poskytování si 

informací a vzájemných zkušeností. 

 

 

7.  PREVENCE KRIMINALITY 

Prevence kriminality spočívá zejména ve využívání nerepresivních prostředků v boji proti kriminalitě 

a proti nežádoucím jevům v oblasti bezpečnosti a pořádku. Úkolem je předcházení trestné činnosti 

a aktivní působení v oblasti bezpečnosti včetně např. boji proti rizikovému chování obyvatel v rámci 

místní dopravy. Z pohledu zacílení činnosti MP je prevence vykonávána u nejrizikovějších skupiny 

obyvatel, kterými jsou především děti, mládež a senioři. 

7.1  Aktivity v rámci prevence kriminality 

V roce 2021 proběhlo 16 přednášek pro žáky 1. stupně Základních škol a to na téma bezpečného 

chován a v oblasti dopravní problematiky:  

 venku, včetně správného nošení klíčů od obydlí, 

 doma, když jsou samy-volání na tísňové linky, vč. tísňových telefonních čísel, 

 na cestě do školy a ze školy-při styku s cizími lidmi, 

 při styku se zvířaty, i agresivními, 

 při nálezu infekčního materiálu (injekční stříkačky apod.). 

 bezpečná chůze po chodnících, na přechodu pro chodce a po vozovce, 

 bezpečná jízda na jízdním kole  povinná a doporučená výbava jízdního kola (s názornou 

ukázkou na částečně ne-vybaveném jízdním kole), 

 správné užívání přilby. 
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V říjnu roku 2021 proběhly také 2 přednášky v MŠ a to na téma bezpečného chování: 

 při styku se zvířaty a cizími lidmi, 

 při hrách na hřištích a v parcích. 

Na závěr přednášky obdržely děti, jako dárek od strážníků, reflexní materiály. 

 

V roce 2021, díky pandemické situaci, nebyly organizovány besedy se seniory. Bohužel tak zejména 

v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory a ve spolcích pro seniory, nemohla být 

probrána různá bezpečnostní témata, např.: o chování tzv. „šmejdů“, „problémy násilí v rodině“ apod. 

Jejich uspořádání se však plánuje, jakmile to epidemická situace umožní. 

7.2  Plán a projekty prevence kriminality 

Město Hrádek nad Nisou má zpracován (od roku 2018) koncepční dokument strategické povahy: 

„Plán prevence kriminality města Hrádek nad Nisou na roky 2018–2021“, v rámci kterého je 

pravidelně každý rok prováděna analýza stavu (identifikace hlavních problémů na území města), 

následně se na základě analýzy vymezuje souhrn a efektivita dílčích opatření, aktivit a projektů, které 

v rámci naplňování koncepce budou, nebo mohou být realizovány. Touto koncepcí se Město Hrádek 

nad Nisou odpovědně hlásí k realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality, které se tak stávají jedním 

z nezpochybnitelných závazků města vůči obyvatelům. 

Realizace se projektů pak probíhá, zejména za dotační podpory, ale bez ohledu na tyto poskytnuté 

dotace z programu MV, realizovalo město v minulosti ze svého rozpočtu, či z dotací jednotlivých 

ministerstev, fondů a z prostředků EU v rámci různých operačních programů, celou řadu projektů, 

které by se daly charakterizovat jako aktivity preventivní, a to jak v oblasti situační prevence (MKDS, 

fotopasti, osvětlení, oplocení aj.), tak i v oblasti sociální prevence (skatepark, hřiště) a ve sféře 

informování občanů (přednášky).  

V roce 2021 byly preventivní aktivity realizovány v oblasti: 

 Domovník preventista ve spolupráci s asistentem prevence kriminality 

 

 

8.  INFORMOVANOST O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE 

Základní informace o práci MP jsou podávány pravidelně: 

 jednou měsíčně „zprávou o činnosti za měsíc“ a také  

 jednou ročně touto „výroční zprávou MP za předchozí rok“.  

 

V rámci zpráv je vždy zpracována základní výslednost MP Hrádek nad Nisou a oba zmiňované 

materiály jsou předávány radě i zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou.  

Zprávy z činnosti městské policie se pak dále nepravidelně objevují: 

 ve zpravodaji města Hrádek nad Nisou měsíčník Hrádecko, 

 na webových stránkách města Hrádek nad Nisou, v sekci městské policie, 

 a zejména je nespočet událostí zveřejňován na sociálních sítích, kde jsou většinou zprávy 

o nalezených zvířatech nebo věcech. K tomuto je využívána jedna z nejpoužívanějších 

sociálních sítí: Facebook. 
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9.  VÝSLEDKY PRÁCE A PLÁNY MP  

Základní výslednost MP Hrádku nad Nisou je vystižena ve statisticky přehledové tabulce č. 1 

„Výslednost MP Hrádek nad Nisou za rok 2021 a porovnání s předcházejícími lety“, která je součástí 

této kapitoly přílohy vč. dílčího grafického vyjádření. Součástí zprávy jsou i přílohy č. 1 a 2, kdy 

v příloze č. 1 jsou uvedeny činnosti a jejich počty provedených v různých oblastech. V příloze č. 2 je 

pak čtenářům předkládán výčet hlavních činností MP. 

V následných odstavcích se informace zaměřuje pouze na nejdůležitější závadové oblasti řešené 

obecně i v roce 2021, které jsou stručně popsány.  

9.1  Výsledky práce MP za rok 2021 – doprava 

Největší podíl závadného jednání tvořily jako každý rok přestupky v provozu na pozemních 

komunikacích. Ve většině případů jedná o nerespektování dopravního značení, stání v křižovatkách, 

na přechodech pro chodce, stání na zeleni a v neposlední řadě neoprávněné stání na místech 

vyhrazených pro handicapované osoby.  

Z hlediska prostorového vyjádření bylo ze strany MP, obdobně jako v předešlých letech, zjištěno 

přestupkové jednání: 

 nejčastěji v hlavní části města, tedy v centru a jeho bezprostředním okolí,  

 dále pak v oblasti rekreačního areálu Kristýna v době od června do srpna, kdy byla opatření 

vládních nařízení relativně uvolněná. 

 

Zaznamenaná přestupková jednání u rekreačního areálu Kristýna byla způsobena množstvím 

přijíždějících vozidel rekreantů. Tato přestupkové jednání spočívala především ve stání a zastavení 

vozidel na místech, kde je to zákonem zakázáno. Dopravní problémy v oblasti rekreačního areálu se 

podařilo řešit ve spolupráci s pracovníky společnosti Kristýna a. s. 

V rámci dopravy dále MP:  

- zajišťuje téměř veškerou činnost ve spojitosti s omezeným a placeným parkováním na náměstí a 

jeho okolí. Ta je prováděna pravidelnými kontrolami, spočívající jak v kontrole funkčnosti 

platebního automatu, tak v kontrole úhrady za parkování, nebo používání parkovacích kotoučů ze 

strany řidičů. Nepovolené stání bez zaplacení nebo bez parkovacího kotouče v místech kolem 

centra se podařilo soustavnou kontrolní činností snížit na únosnou mez. V roce 2021 jsme 

nezaznamenali výraznější problémy s chodem parkovacího automatu ani s neukázněností 

parkujících řidičů. 

- provádí měření rychlosti a s ním spojeném projednávání přestupků. Při této činnosti pokračují 

strážníci v nastaveném trendu, s důrazem kladeným především na prevenci a vysvětlení specifik 

konkrétního přestupkového jednání se záměrem docílit, jednak pochopení daného přestupkového 

jednání ze strany řidiče.  

- asistuje v místech dopravních nehod. Činnost strážníků při dopravní nehodě spočívá především v 

zajištění místa do příjezdu hlídky dopravních nehod PČR, v případném poskytnutí první pomoci, v 

usměrňování dopravy v místě nehody, v zajištění totožnosti svědků nehody, popř. zadržení 

pachatele apod.  

- eviduje i na ostatní záležitosti týkající se dopravy, do kterých spadá např. zjišťování závad a 

poškození na dopravním značení a zajištěním uvedení věcí do původního stavu. Kontrola a 
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zjišťování poškození chodníků a komunikací a v zimním období monitorování schůdnosti 

chodníků a sjízdnosti komunikací. V případě zjištění nedostatků jsou o těchto neprodleně 

vyrozuměny kompetentní orgány. Ročně se jedná se o desítky zjištěných nedostatků nahlášených 

Odboru správy majetku, se kterým strážníci úzce spolupracují.  

- podává doporučení a návrhy na změny nebo úpravy dopravního značení, kdy při návrzích vychází 

z vlastních poznatků a zkušeností z terénu a také z poznatků řidičů a obyvatel města.  

9.2  Výsledky práce MP za rok 2021 – veřejný pořádek a bezpečnost 

Další nemalý podíl závadného jednání tvořilo porušování městské vyhlášky „o volném pobíhání psů“. 

Strážníci mnohokrát vyjížděli na psy, které se toulali po sídlištích a jiných veřejných prostranstvích. 

Mnoho z nich bylo agresivních, proto je práce s takovými zvířaty hodně obtížná a občas při ní dochází 

i ke zranění. Odchycení psi jsou umísťovány do kotců a posléze buď vráceni majitelům, nebo se 

převážejí do útulku. Letošní rok byl odchycen i větší počet psů, kteří se k nám zatoulali z blízkého 

polského příhraničí.  

Dlouhodobě jsou také zaznamenány a v loňském roce tomu nebylo jinak, stížnosti na rušení nočního 

klidu. V roce 2021 se jednalo víceméně o rušení nočního klidu v rámci domácích akcí a v řádu nižších 

desítek případů. Co se týká rušení nočního klidu v rámci provozování nočních a zábavních podniků, 

nebyly stížnosti ve významné míře, a to díky pandemické situaci a zavření těchto podniků.  

9.3  Výslednost MP za rok 2021 v číslech 

V níže uvedené tabulce číslo 1 je uveden stav vybraných položek za rok 2021 (sloupec vpravo) a 

srovnání s předchozími lety 

 

Tabulka č. 1: Výslednost MP Hrádek nad Nisou za rok 2021 a porovnání s předcházejícími lety  

Popis položky Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Celkem událostí 
1230 1453 1545 1519 1241 

Z toho přestupků 
358 337 437 312 329 

Přestupky řešeny blokově 
(pokutou na místě) 221 246 372 233 280 

Přestupky řešeny 
domluvou (napomenutím) 38 0 65 79 49 

Přestupky předány jiným 
orgánům 99 91 159 142 134 

 

Celkem uděleno na 
pokutách (v Kč) 96 400 85 250 151 200 136 600 119 100 

Skutečně vybráno na 
pokutách (v Kč)*   136 055 103 500 83 600 

Pozn.: * hodnoty sledovány od roku 2019      Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro lepší vizualizaci dat následuje dílčí grafické vyjádření výše uvedených číselných hodnot v tabulce. 

Zároveň je pak grafické vyjádření doplněno stručným komentářem k vývoji trendů daných hodnot 

v tabulce uvedených a v grafech vyjádřených. 
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Graf č. 1: Výslednost MP za rok 21201 a porovnání s předcházejícími roky – události a přestupky 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Z uvedeného grafu č. 1 lze vidět, že počet celkových událostí byl nejvyšší v roce 2019 

(1545), následován rokem 2020 (1519) a v minulém roce došlo k výraznějšímu poklesu na 1241 

událostí. U přestupků je trend obdobný, akorát k výraznějšímu poklesu došlo již v roce 2020 a to ze 

437 v roce 2019, na 312 v roce 2020 a následně 329 v roce 2021. Pokles byl způsoben vývojem 

epidemické situace související s onemocněním COVID-19, kdy ubylo přestupků, zejména v oblasti 

rušení nočního klidu a veřejného pořádku. Hodnoty tak byly tvořeny většinou přestupky v dopravě 

spáchané v letních měsících, kdy byl život obyvatel relativně málo omezen vládními opatřeními.   

 

Graf č. 2: Výslednost MP za rok 2021 a porovnání s předcházejícími roky – finanční postihy* 

 
Pozn.: * hodnoty vybraných pokut sledovány od roku 2019      Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Jak je patrné z uvedeného grafu, v posledních letech klesá výše jak udělených pokut, tak 

částka skutečně vybraná. Tento trend souvisí s poklesem některých přestupků v důsledku epidemické 

situace, kdy byly obyvatele v různých časových intervalech omezeni na volném pohybu, a měli 

snížené možnosti sociálního kontaktu. V době, kdy pohyb byl již možný, nebylo zase mnoho důvodů 

k různým aktivitám, které byly i nadále omezeny. 
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9.3 Plán MP do budoucnosti 

Krátkodobým plánem MP do roku 2022 je zejména: 

 udržet bezpečnostní situaci ve městě (ve všech oblastech veřejného pořádku) minimálně na 

úrovni roku 2021 a dále ji zlepšovat, 

 aktualizovat koncepční dokument pro prevenci kriminality, 

 zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě zvýšením počtu preventivních i represivních 

dostupných prostředků, zejména pak regulovat dopravní situaci v rámci dopravních staveb na 

území města (měření a kontroly plánovány alespoň 18x), 

 zlepšit komunikaci MP maximální otevřeností, včetně poskytování informací prostřednictvím 

informačních kanálů (zlepšit zejména internetovou prezentaci), 

 znovu zvyšovat kvalifikaci strážníků účastmi na školeních (plánováno minimálně 3x), 

 zvýšit počet přednášek pro školní a předškolní děti (plánováno alespoň 20x) 

 znovu zařadit školení pro seniory (plánováno alespoň 4x), 

 úspěšně dokončit zahájený nábor na nového zaměstnance do pozice strážníka a zvýšit tak stav 

sboru MP (plánováno alespoň o 1 osobu). 

 

Dlouhodoběji pak: 

 snižovat páchání trestné činnosti a přestupků v nejrizikovějších lokalitách a oblastech, 

 doplnit stav strážníků a zajistit podmínky pro práci tak, aby došlo k personální stabilizaci bez 

významnější fluktuace, 

 udržovat dobrou komunikaci a efektivní spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, 

 profesionalizovat jednání ve všech aspektech a udržovat fyzickou připravenost strážníků. 

 

 

ZÁVĚR 

V závěru lze konstatovat, že činnost Městské policie Hrádek nad Nisou, nelze hodnotit pouze podle 

počtu kontrol a další řady nějakých ukazatelů, ale je třeba si uvědomit, že strážníci svým občanům 

zajišťují pocit bezpečí, prevenci a pomáhají i v běžných situacích, kdy si nevědí rady. Strážníci se tak 

stávají „servisem“ pro své občany což je významnou částí jejich práce, často spíše nedoceněnou. 

Shrnutím roku 2021 je, že tento rok byl z dlouhodobého pohledu opět výjimečný díky koronavirové 

situaci v České republice, Evropě, ale i v celém světě. V rámci této situace došlo ke snížení páchání 

některých vybraných přestupků z oblasti veřejného pořádku, oproti tomu však přibylo závadného 

jednání v oblasti dopravy a to zejména v letních měsících. 

I přes epidemickou situaci zůstává zřetelným trendem posledních let obecné zvyšování agresivity 

některých občanů (i žáků základních škol), související jen s malou možností efektivního postihu ze 

strany strážníků městské policie. Mírně se zvyšující je i problematika na úseku dopravy, zejména 

v oblasti parkování na zakázaných místech. Oproti tomu lze ve spolupráci s policii ČR konstatovat, že 

v roce 2021 došlo k obdobnému počtu jednání majetkově trestné činnosti na území našeho města. 

Přáním Městské policie Hrádek nad Nisou pak je, aby se snížené projevy závadného chování udržely 

na co svých nižších hodnotách a zvyšující se hodnoty se podařilo eliminovat na co nejnižší možnou 

míru. Samozřejmě, nejlépe vhodných chováním a jednání obyvatel i návštěvníků města, s co nejnižší 

mírou nutného zásahu strážníků městské policie.  
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Městská policie Hrádek nad Nisou 

 

Příloha č. 1 – Přehled událostí za rok 2021 

 

Městská policie v průběhu roku 2021: 

1) Prováděla měření dopravní rychlosti v 13 případech, a to v ul. Rynoltická, Donínská, 

Oldřichovská, Liberecká a v okrajových částech jako jsou Václavice a Dolní Sedlo. 

2) Asistovala ve sledovaném období a zabezpečovala místa dopravních nehod ve více než 30 

případech. 

3) Vyjela k 109 zákrokům na zvíře: 

 v 90 případech se jednalo o odchyt volně pobíhajících psů a koček, 

 v 15 případech byla zvířata předána myslivcům, ať už z místa po prošetření oznámení či 

telefonickým kontaktem (uhynulá zvěř či výskyt poraněné zvěře na soukromém pozemku), 

 ve 4 případech se jednalo o výjezd k oznámeným nálezům mrtvých zvířat, které byly 

převezeny do kafilerního boxu.  

Z uvedeného počtu 90 odchycených zvířat bylo: 

 13 zvířat převezeno do útulků, 

 77 zvířat bylo vráceno zpět majitelům. 

4) Zjistila během pravidelných kontrol 5 odstavených vraků vozidel, kdy po provedeném šetření 

ke zjištění majitelů vraků a jejich upozornění ze strany MP, byly tyto vraky odstraněny. 

5) Zajišťovala veřejný pořádek na min. 12 ks kulturních a sportovních akcích: 

 Malevil Cup, 

 Koncert na Kristýně, 

 Lampiónový průvod Hrádek nad Nisou, 

 Lampiónový průvod Chotyně, 

 Triatlon na Kristýně, 

 Dětský den na Kristýně, 

 Víla Kristýna, 

 Kinematografie bratří Čadíků, 

 Bike Babí léto, 

 Masopust, 

 Odemykání Kristýny, 

 Hrádecké slavnosti – pouť. 

6) Řešila v rámci ztrát a nálezů při MÚ Hrádek n. N. 18 nalezených nebo předaných věcí: 

 jízdní kola, 

 osobní doklady, 

 peněženky, 

 klíče, 

 mobilní telefony, 

 kabelky, batohy aj. 

7) Oznámila na odbor investic a správy majetku a odbor stavebního a životního prostředí při 

MÚ Hrádek n/N bylo 31 zjištěných závad: 

 na dopravním značení, 

 na ostatním majetku města, 
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 černé skládky, 

 na veřejném osvětlení, 

 spadlé stromy apod. 

 závady na komunikacích a chodnících. 

8) Součinnost s výkonnými orgány moci (soud, exekuce. KŘ policie ČR, SKPV aj.) 

9) Během roku byly prováděny pouze dohledové kontroly barů, heren a restaurací v souvislosti, která 

byla vládním nařízením omezena, resp. bylo kontrolováno uzavření dle nařízení, a to v průběhu 

služeb denních i nočních služeb. 

10) V rámci programu prevence kriminality mládeže, městská policie organizovala 18 besed (z toho 

16 na ZŠ a 2 na MŠ), zaměřených na prevenci kriminality mládeže, bezpečnost silničního 

provozu, chování ke zvířatům apod.  

11) V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně plnila úkoly strážníků městské policie v této obci 

každodenní namátkovou kontrolou. 

12) V průběhu roku 2021 městská policie spolupracovala se složkami IZS: 

Obvodní oddělení Policie České republiky Hrádek nad Nisou - 74 provedených asistencí 

 alarmy, 

 pohřešované nebo hledané osoby, 

 dopravní nehody, 

 regulace dopravy. 

Hasičský záchranný sbor Hrádek nad Nisou - 36 provedených asistencí (7 použití AED) 

 požáry, 

 regulace dopravy, 

 spadlé stromy, 

 znečištění vozovek. 

Záchranná služba Libereckého kraje – Hrádek nad Nisou - 30 provedených asistencí 

 regulace dopravy, 

 převoz agresivních pacientů a pomoc s naložením pacientů, 

 zdravotní kolapsy osob. 

 

 

 

Městská policie Hrádek nad Nisou 



Výroční zpráva o činnosti Městské policie Hrádek nad Nisou za rok 2021 

- 17 - 

 

Příloha č. 2 - přehled hlavních činností MP 
 

Hlavní činnosti MP se dají rozdělit do dvou skupin a to na „stálé činnosti“ opakující se každý rok 

a „mimořádné činnosti“ realizované nepravidelně. Tyto, zejména stále činnosti nezajišťovala 

MP pouze v předchozích letech, ale i v tomto roce.  Tvoří tak podstatnou část práce MP.  Nejedná se 

jen o represivní působení, ale také o preventivní působení MP, kdy místní obyvatelé a návštěvníci 

vnímají přítomnost MP. Zde je také potřeba upozornit i na skutečnost, že mnoho činností vykonává 

MP pro další orgány města, popř. státní orgány. Následující přehled není proto zcela vyčerpávající a je 

nutné jej brát pouze jako základní výčet činností. 

 

A. Stálé činnosti: 

V oblasti dohledu nad veřejným pořádkem: 

 dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve 

městě a kontrola dodržování obecně závazných 

vyhlášek, v případě narušení se realizují 

opatření k jeho nápravě, 

 dohled při konání sportovních, kulturních a 

společenských událostech, 

 dohled na rizikových přechodech pro chodce v 

okolí základních škol, zejména v době ranního 

příchodu, 

 kontroly mládeže v okolí škol zaměřené na 

úsek ochrany před alkoholismem a jinými 

nežádoucími jevy (např.: toxikomani aj.), 

 kontroly parků, lesů, prostor ČD vč. příjezdové 

a odjezdové haly, dětských hřišť, skateparku, 

hřbitovů ale i sídlišť apod., 

 kontroly restauračních zařízení se zaměřením 

na problematiku podávání alkoholu mládeži, 

 kontroly dodržování zákazu vstupu do heren 

pro osoby mladší osmnácti let, 

 odchyty a převozy toulavých zvířat. 

 

V oblasti ochrany majetku: 

 boj proti majetkové kriminalitě, zejména 

hlídková činnost proti krádežím různého druhu, 

 kontroly zaměřené na prevenci vloupání do 

motorových vozidel po celém území města, 

 kontroly zaměřené na prevenci krádeží 

motorových vozidel, 

 preventivní kontroly zájmových objektů 

v majetku města, 

 zjišťování poškozování majetku a zařízení 

města,  

 vyhledávání černých skládek, jejich 

dokumentace, pátrání po původcích. 

V oblasti dopravy: 

 dohled nad dodržováním bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 

 usměrňování dopravy v případě aktuální 

potřeby, 

 kontroly dodržování stanoveného dopravního 

značení, 

 měření rychlosti, 

 dohled nad placením poplatků za parkovné, 

 kontrola parkovacích kotoučů, 

 kontrola parkovacího automatu,  

 vyhledávání vraků motorových vozidel včetně 

dokumentování, 

 vyhledávání závad na komunikacích, 

dopravních zařízení a jejich dokumentace. 

 

V oblasti další asistence MP: 

 předvádění osob podezřelých osob z přečinů, 

 doručování písemností pro město Hrádek nad 

Nisou, okresní soud a další orgány státní správy 

a místní samosprávy, 

 asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému 

sboru a záchranné službě v případě nenadálých 

i plánovaných událostí a akcí, 

 asistence odboru sociálnímu atd. 

 

Výjezdy na žádost občanů: 

 zákroky a úkony směřující k vyšetření, 

případně napravení nejrůznějšího protiprávního 

stavu, 

 řešení mezilidských sporů na úrovni 

občanského soužití, 

 asistence občanům při řešení jejich složitých 

životních situací. 

 

B. Mimořádné akce: 

 mimořádný bezpečnostní dohled (např. při průjezdu fanoušků motocyklových klubů), 

 asistence při otevírání bytových a nebytových prostor, 

 zabezpečení pietních aktů u pamětních desek, 

 zabezpečení veřejného pořádku při nepovolených akcích aj. 
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