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V průběhu roku 2013 strážníci obvodního ředitelství (dále jen OŘ) Městské policie Prahy 5 

zabezpečovali plnění úkolů, vyplývajících pro ně ze zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění 

pozdějších novel.  Prioritou byla zejména oblast místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana 

bezpečnosti osob a majetku, problematika bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

OŘ Městské policie Prahy 5 tvoří správní obvody Prahy 5 a Prahy 16, zahrnující sedm 

městských částí (Praha 5, Slivenec, Radotín, Zbraslav, Lipence, Lochkov, Velká Chuchle). Katastry 

těchto městských částí jsou souhrnem různorodých aglomerací, lišících se jak počtem a hustotou  

obyvatelstva, tak dopravním zatížením a specifickou problematikou místních záležitostí veřejného 

pořádku. 

Celková rozloha katastrálního území, na kterém působí strážníci OŘ MP Prahy 5 je 7 538,8 

ha, s počtem cca 106 303 obyvatel.  

OŘ MP Prahy 5 patří souhrnem rozlohy spravovaného území a počtem obyvatel k největším 

obvodním ředitelstvím MP hl. m. Prahy.  

Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 5 mělo  k  31.12.2013 v rámci MP hl. m. Prahy 

přiděleno 132 systemizovaných míst, fyzicky jich bylo naplněno 107.  

Výkon služby je realizován nepřetržitě strážníky hlídkové služby na celém území výkonu     

OŘ  5  a  současně strážníky – okrskáři s vymezenou územní odpovědností.  

Obvodní ředitelství má ustanoveno 29 okrsků (15 okrsků ve správním obvodu Praha 5 a 14 

okrsků ve správním okrsku Praha 16). 

V roce 2013 strážníci MP Prahy 5 vyřešili celkem 75 420 přestupků, tedy o 4 760 přestupků 

více oproti roku 2012. Zvýšení bylo zaznamenáno v oblasti dopravy. Při plánování a organizaci 

výkonu služby jsou preferovány činnosti zaměřené na protiprávní jednání vyšší nebezpečnosti, které 

podstatným způsobem ohrožují životy, zdraví a majetek občanů. Nejvíce přestupků bylo řešeno 

v dopravě, 56 308 přestupků, 17 331 přestupků ve veřejném pořádku a 1 781 přestupků řešeno jako 

přestupky ostatní (proti majetku, na úseku alkoholu a toxikomanie). 
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Technické vybavení Obvodního ředitelství 

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 pracuje v moderních prostorech s nadstandardním 

technickým vybavením. Především v oblasti výpočetní a dokumentační techniky máme díky darům ze 

strany Městských částí výrazný náskok před ostatními OŘ. 

Výkon služby strážníků je prováděn ze služebny Kobrova 1366/8, Praha 5 a dále 

z okrskových služeben na Barrandově, Radotíně a Zbraslavi. Jízdní oddíl má základnu na závodišti ve 

Velké Chuchli.  

 

V oblasti vozové techniky disponujeme:  

12 automobily 

9 motocykly různé kubatury  

18 jízdními koly 

 

Pro měření a dokumentaci rychlosti vozidel máme 1 ruční laserový měřič rychlosti využívaný 

především u základních škol a 1 radar zabudovaný přímo v automobilu.  

 

K dokumentaci přestupkových jednání strážníci využívají: 

115 fotoaparátů 

42 minikamer 

7 videokamer 

Na služebnách strážníci pracují s moderní výpočetní technikou, která je využívána zejména ke 

zpracování dokumentace vedené k přestupkovým jednáním, k vedení nezbytných databází, 

k provozování kamerového systému a v neposlední řadě i k přístupu do centrálních databází a 

vyhodnocovacích systémů.  

Jízdní skupina OŘ MP Praha 5 má k výkonu služby k dispozici 6 služebních koní, které byli zakoupeni 

z prostředků městských částí. K přepravě koní slouží jeden přepravník. 
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Veřejný pořádek 

Na úseku veřejného pořádku jsou strážníky MP odhalovány a v rámci zákonných zmocnění 

odpovídajícím způsobem řešeny přestupky spáchané zejména rušením nočního klidu, znečišťováním 

veřejného prostranství, neuposlechnutím výzvy veřejného činitele, buzením veřejného pohoršení aj. 

V rámci celé Městské policie hl. m. Prahy zaujímá OŘ MP Praha 5 první místo v počtu odhalených 

přestupků ve veřejném pořádku. Z celkového počtu 79 686 přestupků odhalených v Praze jich 17 331 

odhalili strážníci z OŘ MP Praha 5. V celkové činnosti OŘ MP Praha 5 tvoří přestupky ve veřejném 

pořádku 23%. 

Trvalou pozornost věnují strážníci exponovaným turistickým lokalitám s častým výskytem 

bezdomovců, kterými jsou pěší zóna Anděl s přilehlými prostory, Smíchovské nádraží, autobusový 

terminál Na Knížecí, centrum Radotína, ve kterých je situace řešena intenzívním dohledem hlídek MP. 

Přesto jsou tyto lokality stále vyhledávány sociálně nepřizpůsobivými osobami z důvodu anonymního 

prostředí, které je potřebné k opatření nejzákladnějších prostředků k přežití na ulici, zejména žebráním. 

V oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi strážníci MP dohlíželi na dodržování 

obecně závazné vyhlášky, která omezuje konzumaci alkoholu na veřejnosti. Její porušení v roce 2013 

řešili s 333 osobami.  

U osob mladších 18 let strážníci MP realizovali v součinnosti s dalšími orgány a institucemi 

několik preventivně kontrolních akcí, při kterých bylo zjišťováno dodržování zákazu podávání a 

prodeje alkoholu osobám nezletilým a mladistvým. 

V souvislosti s ochranou před škodami způsobenými tabákovými výrobky řešili strážníci MP 

v roce 2013 celkem 1 478 přestupků, spáchaných kouřením na veřejném prostranství nebo ve 

veřejně přístupném zařízení, kde je to zákonem zakázáno. 

Sběrem použitých injekčních stříkaček se strážníci zabývají v rámci běžné hlídkové činnosti. 

Vozidlo zajišťující linku tísňového volání 156 má k dispozici pomůcky ke sběru jehel a použitých 

injekčních stříkaček. Za uplynulý rok 2013 strážníci odstranili z veřejného prostranství 651 stříkaček 

a jehel. Společným úsilím MP, Policie ČR a ÚMČ Praha 5 se podařilo významným způsobem 

eliminovat pobyt drogově závislých a osob bez přístřeší na území městské části Prahy 5. 

V průběhu letní turistické sezóny využívali strážníci na pěší zóně Anděl mobilní služebnu, 

která sloužila k dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností osob a majetku. Měla i preventivní 

význam a sloužila zároveň jako další "informační centrum" městské policie. O funkčnosti mobilní 

jednotky svědčí 4 301 informací podaných jak českým tak i zahraničním turistům.  
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V roce 2013 pokračovala na Praze 5 ochrana dětí a školní mládeže v době po ukončení 

vyučování. Mezi prioritní úkoly strážníků patří zabezpečování zvýšeného dohledu, zaměřeného na 

negativní vlivy (dealeři drog, pedofilové a jiní devianti, sociálně nepřizpůsobivé osoby, skupiny 

závadové mládeže, apod.), které ohrožují školáky v odpolední době, kdy nejsou pod bezprostředním 

dozorem pedagogických pracovníků ani rodičů. Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu byly 

postupně prováděny dílčí úpravy seznamu škol zařazených do projektu a časů, kdy byl zvýšený dohled 

vykonáván.  

Nedílnou součástí práce městské policie Prahy 5 při dohledu na dodržování veřejného 

pořádku, bezpečnosti a ochrany veřejné zeleně v parku Kinských byla i v minulém roce aktivita 

s pracovním názvem „Parková policie“. Parková policie řeší komplexně veřejný pořádek v zelených 

plochách, upozorňuje příslušné organizace města na poškozený městský mobiliář a krom jiného řeší 

např. i problematiku spojenou s volným pobíháním psů v městské zeleni. K efektivnímu výkonu 

služby v těchto lokalitách ve zvýšené míře využíváme strážníky na koních. 

O velikonočních svátcích, u příležitosti dne Památky zesnulých a ve dnech jim 

předcházejících, zajišťovali strážníci zvýšený dozor na pražských hřbitovech a v jejich okolí. Cílem 

dohledu bylo zamezit krádežím věcí a výzdob hrobů, krádežím odložených věcí z majetku návštěvníků 

hřbitovů, projevům vandalismu, vloupáním do motorových vozidel a dohled nad dopravou, zejména 

parkováním v okolí hřbitovů. 
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Tab. č.1 Statistika činnosti OŘ v oblasti veřejného pořádku 

§ 47/1 a § 47/1 b § 47/1 c § 47/1 d § 47/1 e § 47/1 f § 47/1 h § 47/1 i § 48 § 46 

50 2 810 602 4 517 663 9 744 190 9 7 737 

Legenda: 

§46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě                                    
(např. porušování obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy ) 

§47 Přestupky proti veřejnému pořádku 
 1) Přestupku se dopustí ten, kdo 
 a) neuposlechne výzvy veřejného činitele  při výkonu jeho pravomoci, 
 b) poruší noční klid, 
 c) vzbudí veřejné pohoršení, 
 d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá              
     povinnost úklidu veřejného prostranství, 
 e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí  
     turistickou značku nebo jiné orientační zařízení 
 f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných,  
     sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice 
 h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně  
     prospěšné zařízení 
 i) neoprávněně založí skládku, odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa 
§48 Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v §47,  
 jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. 
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Doprava 

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2013 

strážníky odhaleno celkem 56 308 přestupků. Přestupky v dopravě tvořily, stejně jako v předchozích 

letech, nejfrekventovanější kategorii v rámci všech zjištěných přestupků a na jejich celkovém objemu 

se podílely 74 %.  

Porušení zákazu zastavení odhalili strážníci v 13 772 případech, stání na chodníku tam, kde 

to není dovoleno, bylo zjištěno v 11 055 případech, zastavení či stání vozidla v křižovatce a ve 

vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní v 5 492 případech, nerespektování 

zákazu vjezdu vozidel v 5 560 případech, zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti 

kratší než 5 m před ním s  počtem 2 472 případů. 

Dále byl v hodnoceném roce proveden postih za přestupek celkem u 1 655 chodců a 998 

cyklistů, kteří porušili povinnosti dané jim zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

Na vozidla, zaparkovaná v rozporu s místní úpravou silničního provozu, na chodníku 

v místech, kde to není dovoleno nebo v zeleni, bylo strážníky MP vydáno v hodnoceném roce celkem 

40 976 upozornění.  

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV ) byl v průběhu 

hodnoceného roku nasazen na motorová vozidla nepřítomných řidičů celkem v 132 případech. 

U vozidel, která tvořila překážku silničního provozu nebo neoprávněně stála na vyhrazeném 

parkovišti, byly realizovány jejich odtahy. Za rok 2013 nařídili strážníci obvodního ředitelství Praha 5 

celkem 1 689 dokončených odtahů.  

V průběhu roku 2013 bylo zjištěno celkem 421 případů překročení nejvyšší povolené 

rychlosti. Z tohoto počtu se ve 336 případech jednalo o překročení rychlosti o méně než 20 km/h a 

v 85 případech o překročení rychlosti o 20 až 39 km/h.  

K zajištění bezpečnosti dětí v silničním provozu při cestě do školy je každý pracovní den v  

průběhu školního roku zabezpečován strážníky v  ranních hodinách před začátkem vyučování dohled 

nad vytipovanými přechody pro chodce v blízkosti základních škol. V roce 2013 byl prováděn 

dohled nad 12 přechody. V závěru školního roku 2012/2013 a při zahájení školního roku 2013/2014 

byl dohled nad těmito přechody ze strany MP, ve spolupráci s Policií ČR, zintenzivněn.  

Strážníci se také zaměřují na výskyt vraků motorových vozidel, kterých bylo v rámci OŘ 

MP Prahy 5 odhaleno celkem 635. 
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V rámci hlídkové činnosti provedli strážníci 15 978 lustrací vozidel, těmito lustracemi bylo 

nalezeno 6 odcizených vozidel a v 8 případech se jednalo o neoprávněné užívání či nález RZ.  

 

 
 

Tab. č.2 Statistika činnosti OŘ v oblasti dopravy 

Měření 
rychlosti 

Pěší zóna Zákaz vjezdu Zákaz stání Zákaz zastavení 
Zákaz stání na 

chodníku 
Ostatní    v 

dopravě 

669 368 4 439 1 377 12 399 8 393 5 969 

Přechod Křižovatka Pruh Vjezd 
Vyhrazená 
parkoviště 

Druhá řada Přestupky chodců 

1 871 3 900 1 612 378 1 611 851 2 764 
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Preventivní aktivity M ěstské policie a spolupráce s úřady městských 

částí 

Spolupráce s Úřady městských částí a ostatními orgány je v běžných záležitostech v rámci 

svěřeného okrsku zajišťována přímo okrskářem. Záležitosti přesahující tento rámec, ty které se 

dotýkají více okrsků nebo případně celé městské části zabezpečuje převážně vedoucí okrsku ve 

spolupráci s vedením obvodního ředitelství. 

Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 5 velmi úzce spolupracuje s jednotlivými odbory 

městských částí. Zejména pak s odbory řešícími sociální problematiku (především dětí a mládeže),  

živnostenské záležitosti, oblast veřejné zeleně, dopravy a životního prostředí, školství a kultury, 

územního rozhodování, výstavby a v neposlední řadě i s odborem občansko – správním.  

Pro úřady městských částí doručujeme písemné doporučené zásilky. Během roku 2013 bylo 

celkem doručováno 220 doporučených zásilek. 

V roce 2013 proběhlo celkem 89 bezpečnostně preventivních opatření, které se zabývaly 

problematikou drogově závislých, bezdomovců, osob hledaných, používání zakázané pyrotechniky, 

podávání alkoholických nápojů mladistvým, kontrolou psů, kontrolou dětských hřišť atd. 

 V rámci prevence a přiblížení práce městské policie veřejnosti pořádá obvodní ředitelství 

v průběhu roku dětské dny, podílí se na zabezpečování sportovních a společenských akcí a akcí pro 

seniory. Akce prevence kriminality mají vždy velkou odezvu a zároveň jejich prostřednictvím 

získávají děti i dospělí důležité informace k bezpečnostní problematice. V programech dětských dnů 

jsou zahrnuty ukázky činnosti jednotlivých složek Městské policie.  

S činností okrskářů je veřejnost průběžně seznamována prostřednictvím měsíčníku ÚMČ 

Praha 5 ,,PĚTKA PRO VÁS“, na internetových stránkách OŘ MP Praha 5 a pravidelně přispíváme do 

novin Prahy 16  a  Zbraslavských novin, kde je zveřejňována bezpečnostní problematika jednotlivých 

okrsků na Praze 16. 
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Spolupráce s Policií ČR a dalšími útvary MP 

Policie České republiky   

Své nezastupitelné místo měla spolupráce MP s  Policií ČR, která je jejím významným 

partnerem. Spočívala ve vykonávání řady neodkladných úkonů v oblasti zabezpečování veřejného 

pořádku, dopravy a zajišťování bezpečnosti osob a jejich majetku. Jednalo se o provádění společných 

bezpečnostních opatření, zejména v průběhu konání sportovních, kulturních, společenských a 

politických akcí, zajišťování míst trestných činů, případy omezení osobní svobody osob důvodně 

podezřelých ze spáchání trestného činu a v neposlední řadě o spolupráci při pátrání po hledaných 

osobách a odcizených vozidlech. 

Strážníci OŘ MP 5 jsou využíváni jako nezúčastněné osoby při akcích Kriminální služby 

Policie a Národní protidrogové centrály ( zajištění a ohledání místa TČ, rekonstrukce TČ ). Strážníci 

jsou v mnoha případech vytěžováni kriminalisty, kteří využívají jejich velmi dobrou místní znalost. 

 

Celoměstské  útvary MP   

Útvar psovodů 

 S útvarem psovodů spolupracujeme především při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku. Útvar psovodů žádáme o pomoc při kontrole těžce přístupných objektů (zbořenišť 

a squatů), při bezpečnostních akcích v oblasti Smíchovského nádraží, pěší zóny, městských parků a 

chatových osad.  

Poříční útvar 

 Významnou pomoc při řešení problematiky veřejného pořádku na vodních tocích a jejich 

březích nám poskytuje poříční útvar. Tato složka městské policie je díky svému vybavení schopna 

nejenom řešit přestupky v oblasti vodních toků, ale i účinně pátrat po osobách a předmětech a 

v případě potřeby i poskytnout účinnou pomoc tonoucím osobám. 

Útvar prevence 

Hlavní náplní Útvaru situační prevence MP hl. m. Prahy (dále jen ÚSIP) je preventivní, 

cílená a metodická činnost, která byla v uvedeném období prováděna především v mateřských školách, 

základních školách, středních školách všech typů, domovech mládeže, diagnostických ústavech, 

v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci na Praze 5. Nedílnou součástí ÚSIP je také tvorba 
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informačního a osvětového materiálu, jež tematicky směřuje k jednotlivým cílovým skupinám a 

spolupráce s Útvarem sociální prevence MP hl. m. Prahy na veřejně-prezentačních akcích.  

V roce 2013 Městská policie hl. m. Prahy připravila pro seniory rozsáhlý vzdělávací cyklus v 

oblasti prevence kriminality. Účastníci zde získají praktické informace jak významně přispět k 

osobnímu bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním okolí. Absolventi získají 

osvědčení o absolvování kurzu a budou pravidelně jednou ročně zváni na semináře, kde se budou moci 

seznámit s novými informacemi v oblasti prevence kriminality a rovněž se zde budou moci podělit o 

své vlastní zkušenosti za uplynulé období. 

V roce 2013 se v mateřských školách uskutečnilo deset přednášek. Vedle stávajících 

programů pro děti z MŠ (medvídek Brumla) byl nově realizován program Bezpečnostní průprava dětí 

MŠ. Vedle přednášek byly děti seznámeny s činností jízdní skupiny a útvaru psovodů městské policie. 

Pro žáky ze základních škol byla uskutečněna akce Sportovní den Prahy 5 aneb O pohár MČ 

Prahy 5 v Aquaparku Barrandov. Žáci na této akci společně se zástupci z městské policie soutěží v 

různých sportovních disciplínách. 

 

Tab. č.3 Přehled uskutečněných přednášek Útvarem prevence 

Téma přednášky Celkový počet návštěv ZŠ Celkový počet hodin 
Bezpečné chování 4 15 
Brumla ve městě 2 5 
Elektronický svět 2 7 
Bezpečné dospívání 2 6 
Dopravní výchova 15 97 
Zdravotní výchova 8 20 
Drogy 6 13 
Krimi 3 6 
Šikana 4 11 

Kriminalita d ětí a mladistvích 5 13 
Základy právního vědomí 3 6 
Sociálně patologické jevy 1 2 
Peťa sám doma 3 6 
Brumla ve městě 2 6 
Brumla a pes 4 8 
Brumla ve školce 2 4 
Kyberšikana 2 4 
Požární prevence 5 5 
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Zpráva o činnosti okrskářů za správní obvod Praha 5 

Území Prahy 5, Slivence a Holyně je pro potřeby Městské policie rozděleno na 15 okrsků. Na 

každý okrsek je vzhledem k problematice lokality a k zajištění bezpečnosti určen jiný počet územně 

odpovědných strážníků – okrskářů.  
Nejzatíženější okrsky jsou zajišťovány čtyřmi okrskáři. 

Strážníci specialisté - okrskáři vykonávají svoji činnost při denních a nočních směnách, které 

jsou nepravidelně rozděleny dle potřeby v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v okrsku. 

Hlavním úkolem okrskáře je na základě místní znalosti zabezpečovat místní záležitosti veřejného 

pořádku a zlepšovat bezpečnostní situaci ve svěřeném okrsku.  

Při výkonu služby strážníci využívají služební vozidlo a ve vybraných okrscích od jara do 

podzimu služební kola. Okrskáři jsou vybaveni digitálními fotoaparáty a mini kamerami za účelem 

pořizování fotodokumentace nebo videozáznamu. Takto pořízený materiál je často využívaný jako 

důkazní při řešení přestupků či jiných správních deliktů nejen z oblasti dopravy, ale zejména z oblasti 

veřejného pořádku.  

Všichni strážníci specialisté - okrskáři v rámci jsou do výkonu služby vybaveni služebními 

mobilními telefony, které umožňují snadnou a rychlou komunikaci občanů se „svým“ okrskářem 

přímo v terénu.  

Služba okrskářů je v průběhu denních směn řízena vedoucím směny okrsku, který svou službu 

vykonává na Okrskové služebně MP na Barrandově, a v noci přímo operačním střediskem Obvodního 

ředitelství MP Praha 5. 

V okrscích, které v současné době nejsou obsazeny okrskářem  je dohled zajišťován strážníky 

z jiných okrsků.   

Mimo každodenní činnost, kterou je především na základě místní znalosti zabezpečovat 

místní záležitosti veřejného pořádku a zlepšovat bezpečnostní situaci ve svěřeném okrsku, jsou 

pravidelně prováděny preventivně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu SNO, dětských 

hřišť a na kontroly majitelů psů.  Předpoklad pro kvalitní výkon služby je u strážníků okrskářů výborná 

znalost lokality a osob zde bydlících a pracujících. 

V rámci prevence a přiblížení MP občanům okrskáři zajišťují akce pro děti a ukázky činnosti 

a techniky MP. Pravidelně se podílejí také na zajištění kulturních, sportovních a společenských akcích.  

Začátkem měsíce června se výraznou měrou podíleli na splnění úkolů a pomoci občanů při povodních. 

 

K lepšímu stavu v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku výrazně přispívá přístup 

vedení MČ Praha 5 k této problematice. Například mobilní stanoviště organizace „Naděje“ bylo 
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přemístěno pod Barrandovský most a tímto opatřením se výrazně zlepšila bezpečnostní situace Na 

Knížecí a ostatních  lokalitách, kde působila předtím. 

Nejvýraznější problémy s koncentrací drogově závislých osob zaznamenáváme o sobotách a 

nedělích v ulici Na Skalce a okolí, kde působí komunitní centrum SANANIM. 

Vzhledem k tomu, že centrum funguje v Praze 5 i o víkendech, stahují se do lokality drogově 

závislé osoby z jiných částí Prahy i z okolí hlavního města. 

Z pohledu občanů Prahy 5 je citlivým problémem situace v parcích. Poukazují na nepořádek a 

na skutečnost, že se zde nacházejí použité injekční stříkačky. Kontrole parků a sběru injekčních 

stříkaček věnují strážníci velkou pozornost.  Na základě podnětů jsou problematické parky prořezány 

tak, aby se na minimum omezila místa, kde si narkomani mohou aplikovat drogy.  

V průběhu letních měsíců jsme zaznamenali větší počet přestupků cyklistů, kteří jezdí po 

chodnících a pěší zónou. 

Vedení Obvodního ředitelství MP Praha 5 spolupracuje s odbory  MČ a v součinnosti s nimi 

jsou prováděny různé kontrolní akce.   

Na velmi dobré úrovni je i komunikace a spolupráce s vedením základních škol. V ranních 

hodinách, ve dnech kdy probíhá výuka, vykonávají všichni okrskáři, kteří jsou ve službě dohled na 

přechodech u ZŠ. U vytipovaných škol je prováděn dohled i v době po ukončení vyučování a to 

především z důvodu zabránění obtěžování ze strany sociálně vyloučených osob a v neposlední řadě i 

k zabránění šikaně mezi dětmi.  

V průběhu roku 2013 se konaly společné akce s Policií České republiky zaměřené na kontroly 

ubytoven, heren a SNO.  

Služba kriminální policie a vyšetřování velmi často strážníky okrskáře využívá pro jejich 

místní znalost.  

Podle bezpečnostní situace a problematiky je území Prahy 5 a Slivence rozděleno na:  

centrální Smíchov - okrsky Smíchov, pěší zóna Anděl a Smíchovské nádraží. Službu v současné době 

službu na těchto třech  okrscích vykonává 9 strážníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrskář   
Bernard Goliáš 

okrskář   
Jaroslav Soukup 

okrskář 
Tomáš Rangl 

okrskář           
Jan Čermák 

okrskářka   
Hana Landová 
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Košíře, Jinonice, Butovice, Radlice a Motol -  tyto lokality jsou rozděleny na sedm okrsků, ve 

kterých je výkonem služby pověřeno sedm strážníků specialistů - okrskářů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlubočepy, Barrandov, Slivenec - v pěti okrscích výkon služby provádí šest strážníků specialistů - 

okrskářů.   

 

 

 

 

 

 

okrskář      
Zdeněk Prajzler  

okrskář        
Pavel Kulík 

okrskář          
Petr Štěpánek 

okrskář 
Ing. J. Šebesta 

okrskář       
Pavel Šimon 

okrskářka      
Marta Zají čková 

okrskář 
Svatopluk Houšť 

okrskářka          
L. Zedníková 

okrskář          
Ing.René Baiger 

okrskářka      
Blanka Řenčová 

okrskář             
Bc. J.  Kule 

okrskář  
Miroslav Bendík 

okrskář        
Pavel Božek 
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Veřejný pořádek 

centrální Smíchov - Nejčastěji řešené přestupky jsou v nedodržování vyhlášky o zákazu požívání 

alkoholu na vyjmenovaných místech. Jedná se konkrétně o náměstí Kinských a Arbesovo náměstí, PZ 

Anděl a okolí nádraží ČD Smíchov. Dalším problematickým místem je okolí kostela sv. Václava na 

náměstí 14. Října, kde před kostelem často dochází k žebrání. 

Na okrscích PZ Anděl a Smíchovské nádraží zajištěn nepřetržitý dohled ze strany strážníků, 

protože se jedná o nejvíce frekventované a zatížené okrsky.  

Zároveň se jedná se i o dopravní uzly MHD. Vzhledem k velkému pohybu osob, přitahují 

uvedené lokality zloděje a žebrající osoby a dochází zde k distribuci návykových látek.  

Stálá přítomnost strážníků přispívá k eliminaci výše uvedených jevů a k vyšší bezpečnosti 

občanů. 

    

Košíře, Jinonice, Butovice, Radlice a Motol - V okolí stanice metra Radlická, v místech 

zahrádkářské kolonie ulice Výmolova, v lesoparku v ulici Brdlíkova a na Dívčích hradech se často 

pohybují sociálně vyloučené osoby. 

V ulicích Mahenova, Erbenova a Na Skalce jsou centra pro narkomany.  V okolí těchto ulic a 

v nejbližších parcích velmi často dochází k aplikaci drog a nacházejí se zde ve větším množství 

použité injekční stříkačky. 

V okolí ulic Plzeňská, Vrchlického, Pod Kavalírkou, U Kavalírky a v Husových sadech si 

občané stěžují na romské spoluobčany. Především na jejich hlučné chování a na nepořádek, který po 

sobě zanechávají.  

Velkým nešvarem je odkládání nepotřebných věcí na chodníky a na znečišťování chodníků a 

veřejných prostranství psími exkrementy. 

Intenzivní činností strážníků se podařilo z okolí zastávek MHD Klamovka a U Zvonu, vytlačit 

skupinu  SNO, kteří zde požívali alkohol a dělali nepořádek. V současné době, je tato lokalita bez 

závad. 

Strážníci se zaměřují mimo jiné i na časté kontroly hřbitovů, kde docházelo ke krádežím 

květin.  

 

Hlubočepy, Barrandov, Slivenec - Pod Barrandovským mostem a v okolí mostu je několik míst, kde 

přespávají osoby bez domova. V těchto lokalitách provádí strážníci časté kontroly se zaměřením na 

hledané osoby. V případech, kdy je zjištěno, že dochází k znečišťování okolí odpadky, jsou prováděna 

opatření tak, aby osoby zde se zdržující po sobě uklidily nebo místo opustily. 
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Na základě předchozích zkušeností byl v průběhu roku prováděn zvýšený dohled v lokalitách 

Tilleho a Trnkovo náměstí.  

Na problematické občany, kteří se opakovaně dopouštěli přestupků, byly podány návrhy na 

vyhoštění z ČR na cizineckou polici. Např. jedna problematická osoba ze Slovenska dostala zákaz 

pobytu na 3 roky. Hlídky často zasahují v MHD a to zejména na žádosti řidičů tramvají, kdy jsou 

vykazovány  SNO na konečné zastávce z tramvají.  V chladném období strážníci často vykazují osoby 

chodící spát do budovy polikliniky Barrandov a do vstupních prostor Aquaparku.  

V Prokopském údolí se velmi často využívají cyklohlídky a hlídky jízdní skupiny na koních. 

Dohled je zaměřený na pohyb lidí a chování návštěvníků této lokality. 

Na Slivenci a Holyni je veřejný pořádek narušován jen v minimálním počtu případů. Většinou 

se jedná o znečištění veřejného prostranství. V drtivé většině případů se tohoto jednání dopouštějí 

řidiči, kteří při průjezdu Slivencem vyhazují domovní odpad. Velmi dobrá spolupráce je s vedením 

MČ Slivenec. Strážníci okrskáři jsou s úřadem v kontaktu každý den a ihned reagují na vzniklé 

problémy či potřeby okrsku.  Zjištěné závady například v oblasti nepovoleného ukládání odpadů jsou 

ihned předávány pracovnicím úřadu a vše je často vyřešeno ještě tentýž den.  

 

Tab. č.4 Statistika činnosti okrskářů Prahy 5 v oblasti veřejného pořádku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47/1 a § 47/1 b § 47/1 c § 47/1 d § 47/1 e § 47/1 f § 47/1 h § 47/1 i § 48 § 46 

19 399 132 1 258 519 7 355 99 8 1 632 
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Doprava 

centrální Smíchov - Největším problémem na Praze 5 je nedostatek parkovacích míst.  Špatná situace 

je především v centrální části Smíchova.  Nejvíce problémů je v ulicích Lidická, Janáčkovo nábřeží, 

Drtinova, Rozkošného a Štefánikova. 

Každý den jsou řešeny přestupky v ulici Bozděchova a to parkování v druhé řadě, kdy stojící 

vozidla blokují průjezd. 

Občas dochází k parkování prodejců přímo na pěší zóně a porušování zákazu zastavení v ulici 

Nádražní. 

Na části Císařské louky byl v druhé polovině roku dopravním značením zaveden režim 

povolené stání pouze na vyhrazených místech a to za poplatek. Strážníci zjistili, že na příjezdové 

komunikaci na Císařskou louku si České přístavy a.s. instalovala zákazové dopravní značky v rozporu 

s povolením vydaném MČ.  

 

Košíře, Jinonice, Butovice, Radlice a Motol - Nejvíce přestupků v dopravě strážníci řeší v ulicích Na 

Zatlance, Karla Engliše, Kováků, Mrázovka, Na Skalce, Starokošířská, U Santošky, Radlická, Fráni 

Šrámka, Na Březince, Bieblova, Na Skalce. Jedná se zpravidla o nedovolené stání na chodnících, 

v křižovatkách, na přechodech, v zákazu zastavení apod.  

V poslední době dochází k nárůstu problémů v souvislosti s nově realizovanými stavbami a to 

především v lokalitě U Nikolajky a blízkém. 

Problémy s parkováním vozidel se vyskytují především v ulici Plzeňská a Vrchlického, kde je 

provozováno množství nejrůznějších obchodů a služeb pro občany.  

V ulici V Cibulkách u tenisových kurtů dochází k parkování vozidel v zákazu zastavení, na 

chodnících a na zeleni a tím brání plynulému průjezdu vozidel, zejména autobusů MHD.  

Často řešeným přestupkem je i parkování vozidel na zeleni, kterého se nejvíce dopouštějí  

obyvatelé,  kteří bydlí v okolí. 

Problémy s průjezdností ulic a někdy i ve svozu domovního odpadu způsobují vozidla 

parkující proti předpisům v ulicích Kmochova, Grafická, Na Čečeličce. 

       Složitá situace z hlediska dopravy se týká zejména sídliště Homolka, okolí nemocnice 

Motol i samotného areálu Fakultní nemocnice, kde v současné době probíhají změny v dopravním 

značení. Tyto by měli přispět ke zlepšení dopravní situace v celém areálu. Problémy s parkováním se 

projevují též v okolí nemocnice, kde špatně parkující vozidla, způsobují velké problémy v průjezdnosti 

vozovky.  
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V důsledku stále většího množství osobních vozidel a z tohoto důvodu přeplněnosti sídliště se 

během letošního podzimu množili stížnosti na špatné parkování v sídlišti Homolka, zejména v ulici 

Hennerova, Hamsíkova, Brdlíkova. 

          V době dopravní špičky špatná průjezdnost ulicí Radlická ve směru do centra. Nejčastějším 

přestupkem je překračování povolené maximální rychlosti a jízda na červenou. Ze strany chodců, 

zůstává problémové přecházení komunikace u metra Jinonice, kde chodci nevyužívají podchod. Na 

základě upozornění vedení školy Radlická 115, se zavedl zvýšený dohled nad dopravní situací 

v křižovatce ulice Radlická 113a a Radlická 117 především ve věci parkování vozidel před přechodem 

pro chodce.  

         Problémy strážníci řešili před německou školou a školkou v ulici Schwarzenberská.  Protože 

převážná většina rodičů vozí do školy i školky děti autem, je zde zvýšený provoz a pohyb dětí. Ze 

strany městské policie je zde prováděn dohled v nepravidelných intervalech.  

 

Hlubočepy, Barrandov, Slivenec - U speciální ZŠ Zlíchov je vykonáván dohled nad bezpečností dětí 

při příchodu do školy a navíc i dohled při poledním volnu. S vedením této školy je velmi dobrá 

komunikace a spolupráce. Strážníci dohlíží i na chování dětí na komunikaci. 

Špatné parkování je řešeno v ulici Na Zlíchově u křižovatky s ulicí Nad Zlíchovem. V ulici 

Pod Žvahovem byly často prováděny kontroly zaměřené na jízdu vozidel ke stavbě v ulici Výhledová, 

zda není překračována omezená nosnost mostu. Později bylo stavební povolení k domu pozastaveno 

z důvodu porušování stavebního povolení. 

V oblasti starého Barrandova a ateliérů nejsou v souvislosti s dopravou problémy. 

Největší problém je především v dopoledních hodinách před poliklinikou Barrandov - 

parkoviště ul. Krškova 807, kde návštěvnici polikliniky nemají dostatek místa na parkování. Proto 

dochází k parkování osobních automobilů na chodníku, v křižovatce, v zákazu zastavení a na silniční 

vegetaci.  

Ve večerních a ranních hodinách je nedostatek parkovacích míst na celém Barrandově. 

Z důvodu malé kapacity parkovišť je strážníky kladen důraz na to, aby zde neparkovala vozidla 

vykazující znaky vraků.   

V ranních hodinách v době školního roku provádí strážníci dohled nad přechodem v ul. 

Voskovcova, u základní devítileté školy V Remízku.  

Intenzivní dohled je prováděn po změnách v dopravním značení v ulici Pivcova. 

V Prokopském údolí strážníci kontrolují povolení pro vjezd vozidel do zóny přírodní 

chráněné lokality.  Na základě opakovaných upozornění od Městské policie Magistrát hl. města 

sjednotil dopravní značení při vjezdu do údolí ze všech směrů.  
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V uplynulém roce strážníci zaznamenali velký nárůst vydaných povolení k průjezdu. 

Na Slivenci jsou řešeny především problémy před školou a okolí při přivážení dětí do školy a 

na vyhrazeném parkovišti před školou.  

Tab. č.5 Statistika činnosti okrskářů Prahy 5 v oblasti dopravy 

Měření 
rychlosti 

Zákaz stání 
na chodníku 

Pruh Zákaz stání 
Zákaz 

zastavení 
Parkoviště 
invalidů 

Ostatní    v 
dopravě 

261 6 634 136 476 7 667 77 3 093 

Přechod Křižovatka 
Vyhrazená 
parkoviště 

Zákaz vjezdu 
Přestupky 
chodců 

Druhá řada  

640 2 023 324 1 603 273 250  

 

 
 

  Výhled na další období 
Do budoucna bude hlavní směr činnosti strážníků směřován do oblasti veřejného pořádku. 

Intenzivnější bude dohled na osoby venčící psy a úklid po nich. Zejména v lokalitě sídliště Barrandov  

budou strážníci pokračovat v dohledu na skupinky nezletilé mládeže a její chování v oblasti, 

poškozování dětských hřišť, laviček a sprejerství.   
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Zpráva o činnosti okrskářů za správní obvod Praha 16 

Městské části – Radotín, Velká Chuchle a Lochkov 
Správní obvod Praha 16 je v rámci Městské policie hlavního města Prahy začleněn do 

obvodního ředitelství MP Praha 5 a skládá se z pěti městských částí, kterými jsou Radotín, Zbraslav, 

Lipence, Velká Chuchle a Lochkov. 

Městskou část Zbraslav a Lipence od městské části Radotín, Velká Chuchle a Lochkov 

odděluje tok řeky Berounky a Vltavy včetně soutoku obou řek v Lahovicích pod Lahovickým mostem. 

Okrsková služebna MP Zbraslav zajišťuje výkon služby na katastrálním území městské části Zbraslav, 

Lahovice a Lipence. Okrsková služebna MP Radotín zajišťuje výkon služby na katastrálním území 

městské části Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov. Tyto jednotlivé městské části jsou 

rozděleny do okrsků, ve kterých jsou výkonem služby pověřeni místně příslušní strážníci specialisté - 

okrskáři. Hlídkovou činnost ve směném režimu ve všech městských částech Prahy 16 zabezpečují 

strážníci specialisté hlídkové služby z  Okrskové služebny MP v Radotíně. 

Strážníci specialisté - okrskáři vykonávají svoji činnost při denních a nočních směnách, které 

jsou nepravidelně rozděleny dle potřeby v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v okrsku. 

Hlavním úkolem okrskáře je na základě místní znalosti zabezpečovat místní záležitosti veřejného 

pořádku a zlepšovat bezpečnostní situaci ve svěřeném okrsku.  

Při výkonu služby strážníci využívají služební terénní vozidlo Škoda Yeti, služební 

motocykly Honda a od jara do podzimu horská a treková služební kola. Okrskáři jsou vybaveni 

digitálními fotoaparáty a mini kamerami za účelem pořizování fotodokumentace nebo videozáznamu. 

Takto pořízený materiál je často využívaný jako důkazní při řešení přestupků či jiných správních 

deliktů nejen z oblasti dopravy, ale zejména z oblasti veřejného pořádku.  

Všichni strážníci specialisté - okrskáři v rámci správního obvodu Prahy 16 jsou do výkonu 

služby vybaveni služebními mobilními telefony, které umožňují snadnou a rychlou komunikaci občanů 

se „svým“ okrskářem přímo v terénu.  

Služba strážníků specialistů - okrskářů a strážníků specialistů z hlídkové služby je v průběhu 

denních a nočních směn řízena vedoucím směny okrsku, který svou službu vykonává na Okrskové 

služebně MP v Radotíně, nebo přímo v terénu na území Prahy 16, kde přijímá osobně, případně 

telefonicky oznámení od občanů.  

Obyvatelé správního obvodu Praha 16 jsou pravidelně informováni prostřednictvím úředních 

desek, místních novin, zpravodajů, rozhlasu, internetu a v neposlední řadě místně příslušnými okrskáři 

přímo v terénu v okrscích jednotlivých městských částí o kontaktech na Okrskovou služebnu MP 

Radotín a Okrskovou služebnu MP Zbraslav. 
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okrskář   
Bohumír Bielík 

okrskář        
Josef Matyáš 

Radotín 

 

Městská část Praha 16 - Radotín je rozdělena do čtyř okrsků dle světových stran na Radotín - 

sever, Radotín - jih, Radotín - východ a Radotín - západ, ve kterých je výkonem služby pověřeno sedm 

strážníků specialistů - okrskářů. Na Okrskové služebně MP v Radotíně vedoucí směny okrsku 

vykonává službu vždy od pondělí do pátku od 6:30 hod. do 19:00 hod. a přijímá zde oznámení týkající 

se správního obvodu Praha 16. Řídí hlídky v terénu a poskytuje jim odbornou a metodickou pomoc. 

Při nočních směnách a o víkendu vykonává svoji službu společně se strážníkem specialistou z hlídkové 

služby přímo v terénu.          

Strážníci tak společně zajišťují linku tísňového volání L 156 formou kombinované autohlídky 

na celém území správního obvodu Prahy 16. 

 

Velká Chuchle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 16 - Velká Chuchle je rozdělena do dvou okrsků na Chuchelský háj a 

Závodiště, ve kterých jsou výkonem služby pověřeni dva strážníci specialisté - okrskáři. Strážníci 

vykonávají svoji činnost při denních a nočních směnách jako pěší hlídky. Od jara do podzimu 

využívají dvě služební horská kola, která jim výrazně usnadňují pohyb nejen v přírodní rezervaci 

Chuchelský háj, povodí řeky Vltavy, ale i na rozsáhlém území Velké a Malé Chuchle. 

okrskář        
Lukáš Varga 

okrskář        
Tomáš Dostál 

okrskářka 
Zuzana Hlatká 

okrskář        
Pavel Orgoník 

okrskář           
Ivo Trojanský  

okrskářka        
K. Štěpánková 
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Chuchelští okrskáři mají k dispozici služebnu Jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 přímo v areálu 

Dostihového závodiště v ulici Radotínská č.p. 69 ve Velké Chuchli. 

Místně příslušní okrskáři jsou podřízeni vedoucímu směny okrsku z Okrskové služebny MP 

v Radotíně, který je dle aktuální bezpečnostní situace v okrsku řídí při výkonu služby. 

 

Lochkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 16 - Lochkov tvoří jeden okrsek, ve kterém byl výkonem služby pověřen 

jeden strážník specialista - okrskář. Strážník vykonává svojí činnost při denních a nočních směnách 

jako pěší hlídka, nebo jako cyklohlídka na služebním trekovém kole, které mu výrazně usnadňuje 

pohyb nejen v přírodní rezervaci Slavičí údolí, přírodní památce Radotínské skály, ale i na rozsáhlém 

území členitého Lochkova. 

ÚMČ Lochkov svého okrskáře vybavil „úřadovým“ mobilním telefonem, který slouží 

k rychlé komunikaci mezi zástupci ÚMČ Lochkov a okrskářem v terénu při řešení naléhavých úkolů. 

Lochkovský okrskář má k dispozici okrskovou služebnu v ulici Cementářská č.p. 192  

v Lochkově. 

Místně příslušný okrskář je podřízen vedoucímu směny okrsku z Okrskové služebny MP 

v Radotíně, který ho dle aktuální bezpečnostní situace v okrsku řídí při výkonu práce. 

       

Veřejný pořádek 

Radotín - Intenzivní kontrolní činnost byla v centru městské části Radotín prováděna v průběhu 

celého roku se zaměřením na problematiku spojenou s výskytem sociálně nepřizpůsobivých osob. 

Zvýšená pozornost byla věnována náměstí Sv. Petra a Pavla v prostoru před ÚMČ Radotín, 

Radotínskému nádraží ČD, autobusovým zastávkám MHD, parku před hotelovým domem mezi 

ulicemi Vrážská a Věštínská, Náměstí Osvoboditelů v okolí obchodního centra Berounka, Ubytovně 

„V Sudech“, lokalitě „Staňkovka“, „Rymáň“, „Dvo řačky“, „Šárovo kolo“ a povodí řeky Berounky.  

okrskář        
Pavel Vančura 
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Zejména v období letních měsíců se sociálně nepřizpůsobivé osoby seskupené do komunity o 

počtu cca dvaceti až pětadvaceti osob pravidelně denně scházely v centru městské části a hrubě 

narušovaly veřejný pořádek. V souvislosti s výskytem této komunity byl zaznamenán zvýšený nárůst 

drobných krádeží v provozovnách Albert, Billa a Penny Market v centru Radotína. Situace na místě 

byla mnohdy neúnosná, což přirozeně vedlo ke zvyšujícímu se tlaku ze strany ÚMČ Radotín a 

veřejnosti na bezpečnostní složky, které se na řešení problematiky v otázkách udržení veřejného 

pořádku podílely. Na základě jednání mezi Městskou policií a MO Policie ČR v Radotíně vzešla 

dohoda o společném řešení problému v podobě sestavování společných pěších hlídek, které se 

pohybovaly pouze v předem určeném úseku a plnily předem stanovené úkoly. Během několika 

následujících týdnů se realizované opatření ukázalo jako velice efektivní a veřejný pořádek se podařilo 

stabilizovat. Cílem kontrolních akcí bylo eliminovat výskyt sociálně nepřizpůsobivých osob a vynutit 

dodržování vyhlášek hl. m. Prahy a dalších právních předpisů dotýkajících se veřejného pořádku. Větší 

část osazenstva komunity na přelomu léta a podzimu opustilo městskou část Radotín. 

Kontrolní akce byly prováděny v součinnosti s MO Policie ČR Radotín, Útvarem psovodů 

MP a Jízdní skupinou OŘ MP Prahy 5. 

          

Velká Chuchle - V průběhu roku na základě probíhající zvýšené kontrolní činnosti v centru městské 

části Radotín zaměřené na výskyt sociálně nepřizpůsobivých osob docházelo k migraci těchto osob na 

území městské části Velká a Malá Chuchle. Zejména k tomu docházelo v období podzimu, kdy se tyto 

osoby snažily nalézt zimoviště, kde by přečkaly nepřízeň klimatických podmínek v návaznosti na 

nadcházející zimu.  

Městská policie zvýšila kontrolní činnost v okolí Chuchelského nádraží, podél ulice 

Radotínská, v areálu a objektech bývalého zahradnictví, Chuchelském háji, náletech podél ulice 

Strakonická, okolí Branického mostu a povodí Vltavy. V těchto lokalitách vzniklo několik více méně 

provizorních stanových městeček a přístřešků, které se podařilo poměrně rychle lokalizovat a za 

přispění ÚMČ Velká Chuchle urychleně zlikvidovat a následně odklidit všechny nepovolené skládky 

odpadu zde založené. 

V návaznosti na tuto problematiku byla prováděna zvýšená kontrolní činnost v chatové osadě 

„Lahovská“ a „Třešňovka“, kde v minulých letech došlo k vykradení, nebo poškození několika 

rekreačních objeků. Díky rozsáhlé kontrolně preventivní činnosti místně příslušných okrskářů a 

zejména Jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 v chatových osadách městská policie v tomto roce 

nezaznamenala žádný případ vykradeného, nebo poškozeného rekreačního objektu.  
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V průběhu provádění kontrol bylo zjištěno, že většina narkomanů z komunity sociálně 

nepřizpůsobivých osob se již ve Velké a Malé Chuchli nezdržuje, čímž výrazně pokleslo množství 

nálezů kontaminovaného materiálu, zejména použitých jehel a injekčních stříkaček.  

 

Lochkov - Z důvodu zvýšení bezpečnosti na území městské části Lochkov v návaznosti na posílení  

prevence obecné kriminality ÚMČ Lochkov v tomto roce rozšířil již vybudovaný místní kamerový 

systém se záznamovým zařízením, který následně předal Magistrátu hl. m. Prahy. Městská policie a 

Policie ČR tak bude mít možnost místní kamerový systém využívat pro potřeby spojené s výkonem 

služby v dané lokalitě. 

Nepovolené skládky v drtivé většině obsahující odpad z pneuservisů a autoservisů jsou ve 

spolupráci s ÚMČ Lochkov ihned po oznámení a zadokumentování zlikvidovány. Místně příslušný 

okrskář nepřetržitě kontroluje potenciální místa jejich výskytu, zvláště v odlehlejších okrajových 

částech okrsku, čímž došlo k výraznému poklesu v porovnání s loňským rokem.  

Při řešení několika záborů veřejného prostranství v průběhu roku postačila vždy respektovaná 

domluva s následným ohlášením a zaplacením příslušného poplatku na ÚMČ Lochkov. Pravidelnými 

kontrolami psů bylo zjištěno několik případů neuhrazených poplatků, které majitelé psů po upozornění 

obratem ihned uhradili. Dle požadavku ÚMČ Lochkov jsou okrskářem pravidelně doručovány úřední 

písemnosti občanům. 

V uplynulém roce v Lochkově nebyl zaznamenán žádný závažný případ v souvislosti 

s narušením veřejného pořádku. Několik přestupků proti občanskému soužití je stále v řešení 

Přestupkové komise na ÚMČ Lochkov. Měděné okapy, svody a parapety byly odcizeny z několika 

nemovitostí včetně budovy ÚMČ Lochkov. Všechny odstavené vraky motorových vozidel byly ihned 

nahlášeny a v krátké době také odstraněny. 

 

Doprava 

Radotín - Neustále přetrvávajícím problémem je opakované poškozování a nerespektování dopravního 

značení v lokalitě „Rymáň“ především v ranních hodinách způsobené objížděním tvořících se kolon 

v dopravní špičce v ulici Karlická ve směru do centra. Dochází tak k výraznému zvýšení provozu 

rychle jedoucích vozidel před Základní školou - Loučanská a tím k přímému ohrožení bezpečnosti dětí 

jdoucích do školy. Městská policie zde provádí pravidelné kontroly se zaměřením na nerespektování 

dopravního značení v ranních hodinách.  
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Z Pražského okruhu se řidiči nákladních vozidel nerespektující dopravní značení snaží i 

nadále v menší míře průjezdem Radotína vyhnout mýtnému nebo si zkrátit cestu.  Městská policie 

provádí pravidelné namátkové kontroly v ulici K Cementárně pod výjezdem z Pražského okruhu nad 

Lochkovským tunelem. Městská policie dále intenzivně prováděla kontroly parkovacích ploch v centru 

Radotína, kde docházelo pravidelně k nerespektování parkovacího režimu ze strany mimopražských 

řidičů.  

Před koncem roku došlo k přebudování prostoru před vlakovým nádražím u křižovatky ulic 

Vrážská a Matějovského, kde byla realizována úprava stávajícího nepřehledného přechodu pro chodce, 

která mnohem více ochraňuje chodce před možným střetem s vozidly. Na nově vybudovaném 

přechodu pro chodce jsou chodci před vstupem do vozovky dobře vidět a sami mají rozhled. Zároveň 

byl vytvořen bezpečnostní ostrůvek uprostřed přechodu včetně bezbariérové úpravy a přechod je za 

snížené viditelnosti přisvícen. Velice podobným způsobem byl revitalizován již z bezpečnostního 

hlediska nevyhovující přechod pro chodce v ulici Výpadová směrem k tzv. „statkovým domům“. 

  

Velká Chuchle - Z hlediska bezpečnosti je nejvíce problematická křižovatka ulic Dostihová, 

Starochuchelská, Radotínská a Mezichuchelská v těsné blízkosti železničního přejezdu. Vzhledem 

k tomu, že se Velká Chuchle stala průjezdní obcí zejména v ranní špičce s průjezdem přibližně 120 

vozidel za hodinu v ulici Radotínská ve směru do centra dochází k vytváření kolon vozidel u 

železničního přejezdu v době stažených závor.                                 

Díky neukázněnosti řidičů a nerespektování pravidel silničního provozu často dochází ke 

kolizním situacím na křižovatce navazující na železniční přejezd. Na základě jednání mezi Městskou 

policií a MO Policie ČR Barrandov vzešla dohoda o společném řešení problému v podobě sestavování 

společných hlídek, které dohlížely na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Spáchané přestupky 

neukázněných řidičů byly zaznamenány digitální videokamerou a následně po zastavení vozidla na 

místě ihned řešeny blokovou pokutou případně oznámením o dopravním přestupku.  

V Radotínské ulici stále dochází k nerespektování zákazu vjezdu nákladních automobilů s 

hmotností nad 3,5t. Řidiči nákladních automobilů tuto dopravní značku nerespektují a zkracují si tudy 

cestu převážně ke skladu Staropramenu v Radotínské ulici. Při dopravních kolonách v ulici 

Strakonická směrem do centra dochází k nerespektování dopravního značení a řidiči se snaží kolony 

objet po cyklostezce podél levého břehu Vltavy. Městská policie zde provádí pravidelné kontroly a řeší 

časté přestupky řidičů. 

V lokalitě „Na Hvězdárně“ stále probíhá další etapa výstavby, kterou provádí firma Vily 

Chuchle, která sebou přináší opětovně nerespektování zákazu vjezdu nákladních automobilů s 
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hmotností nad 7t a znečišťování komunikací. Veškeré problémy týkající se dopravy jsou řešeny ve 

spolupráci s Odborem dopravy ÚMČ Velká Chuchle. 

          

Lochkov - Poměrně rozsáhlá stavební činnost v bezprostředním okolí obce, zejména probíhající 

výstavba bytového komplexu Vily Chuchle v lokalitě „Na Hvězdárně“ , bytového komplexu 

„Višňovka“ v Radotíně, projektu „Lochkov Lofts“ a „Lochkov Towers“ - 164 bytů s obchodem, 

restaurací, kancelářskými prostory, mateřskou školkou a podzemními garážemi se nepřímo podílí na 

dopravním pořádku v obci. 

V návaznosti na tuto rozsáhlou výstavbu dochází k porušování místní úpravy dopravního 

značení, častému znečišťování vozovek a poškozování veřejné zeleně řidiči vozidel.  Na příjezdové 

komunikaci k projektu „Lochkov Lofts“ v ulici U Sladovny vzhledem k dlouhodobé nekázni řidičů při 

parkování a průjezdu ulicí bylo dodatečně doplněno dopravní značení, příčný bezpečnostní práh a 

okrasné květináče podél obecního parku znemožňující parkování na parkové zeleni. Na základě 

požadavku ÚMČ Lochkov byla zvýšena hlídková činnost v okolí projektu „Lochkov Lofts“.  

 

Prevence a spolupráce s úřady městských částí 

Radotín - V roce 2013 se strážníci podíleli na zajišťování veřejného a dopravního pořádku při 

pořádání akcí jako bylo Bezpečné jaro, Memoriál Aleše Hřebeského, Radotínský den s IZS, 

Radotínské rodeo, Velký Dětský den, Královský průvod, Havelské posvícení, Radotínské 

Burčákobraní, Praha - Karlštejn Tour 2013, Genesis Bike Prague, Vánoční trhy, Pražská zvonohra, 

Slavnostní ohňostroj a mnohé další.  

Spolupráce s ÚMČ Radotín je na velmi vysoké úrovni. Vedoucí Okrskové služebny MP v 

Radotíně je v úzkém kontaktu se panem starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem a pravidelně se účastní 

Rady městské části Radotín, Povodňové komise, Jednání Krizového štábu městské části Praha 16, 

Bezpečnostní rady správního obvodu Prahy 16 a mnohých dalších koordinačních schůzek na ÚMČ 

Radotín. Zde jsou hlavním tématem aktuální bezpečnostní otázky v městské části Radotín a 

v městských částech Prahy 16. 

 

Velká Chuchle - V roce 2013 se strážníci podíleli na zajišťování veřejného a dopravního pořádku při 

pořádání akcí Masopust, World Triathlete - Czech Bigman, Dětský den v Chuchelském háji, Praha – 

Karlštejn Tour 2013, Open Carp Marathón v Malé Chuchli a mnohých dalších. 

Spolupráce s ÚMČ Velká Chuchle je na vysoké úrovni. Vedoucí Okrskové služebny MP v 

Radotíně je v úzkém kontaktu s panem starostou Mgr. Martinem Melicharem a pravidelně se účastní 
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koordinačních schůzek na ÚMČ Velká Chuchle. Zde jsou hlavním tématem aktuální bezpečnostní 

otázky v městské části Velká Chuchle. 

 

Lochkov - Místně příslušný okrskář se podílel na zajišťování veřejného a dopravního pořádku při 

akcích TJ Lochkov a SDH Lochkov jako je například Jarní kynologické závody, Okresní přebor 

v požárním sportu dětí, kulturně společenské akce MŠ Lochkov, Pálení čarodějnic, Dětský den 

Lochkov (společně s Jízdní skupinou OŘ MP Praha 5), Lochkovské kolmo, Setkání seniorů, Běh 

Slavičím údolím a mnohých dalších. 

Spolupráce s ÚMČ Lochkov je na velmi vysoké úrovni. Vedoucí Okrskové služebny MP v 

Radotíně je v úzkém kontaktu s panem starostou Ing. Jiřím Rendlem, místostarostkou Evou Filipovou 

a pravidelně se účastní koordinačních schůzek na ÚMČ Lochkov. Zde jsou hlavním tématem aktuální 

bezpečnostní otázky v městské části Lochkov.         
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Městské části – Zbraslav a Lipence 

 Okrsková služebna Městské policie Praha Zbraslav je součástí správního obvodu Prahy 16, 

který je v rámci Městské policie hlavního města Prahy začleněn do obvodního ředitelství Městské 

policie Prahy 5. Je složena ze dvou městských částí Zbraslav a Lipence, a tyto jsou rozdělené do 7 

okrsků, ve kterých jsou výkonem služby pověřeni strážníci specialisté – okrskáři. 

Strážníci okrskáři vykonávají svojí činnost převážně v denních, ale i nočních směnách, které 

jsou nepravidelně rozděleny dle potřeby v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v okrsku. 

Hlavním úkolem okrskáře je na základě místních a osobních znalostí zabezpečit místní záležitosti 

veřejného pořádku. Dále se podílet na zlepšení bezpečnostní situace a působit preventivně ve svěřeném 

okrsku.  

Při plnění pracovních úkolů vyplývajících z výkonu služby využívají strážníci moderní 

technické vybavení. Osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia combi, služební motocykl zn. Honda 

XL 125, Honda 100SCV Lead a od jara do podzimu služební horská kola. Sedm strážníků okrskářů má 

k dispozici pro svoji práci mobilní telefony, šest strážníků digitální fotoaparáty a tří strážníci mini 

kamery pro pořizování fotodokumentace, nebo videozáznamu. Takto pořízený materiál je využíván 

jako často jediný důkazní prostředek při řešení přestupku či jiného správního deliktu. 

Zbraslav 

Městská část Praha 16 – Zbraslav je rozdělena do pěti okrsků, ve kterých je výkonem služby 

pověřeno osm strážníků specialistů – okrskářů. Šestým okrskem jsou Lahovice, ve kterém je výkonem 

služby pověřen jeden strážník specialista – okrskář. 

Pro zajištění styku s veřejností vykonával od měsíce ledna do začátku měsíce listopadu službu 

na okrskové služebně Praha 5 – Zbraslav přestupkový referent, který řešil zjištěné přestupky ve 

veřejném a dopravním pořádku a spolupodílel se na jejich agendě. Pro tyto účely byly pevně stanovené 

okrskářka            
M. Svobodová 

okrskářka                
Bc. V. Pilíková 

okrskář                  
Bc. O. Tymrák 

okrskář           
Jan Stupka 

okrskář           
Jan Kořenovský 

okrskář           
Jan Solnař 
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úřední hodiny a to v pondělí a středu od 08:00 hod. do 18:00 hod., a v úterý a ve čtvrtek od 08:00 hod. 

do 16:00 hod. Od listopadu do prosince tuto službu zastává strážník specialista okrskář a úřední hodiny 

byly upravené na dobu pondělí a středa od 13:00 hod.  do 18:00 hod.,  úterý a čtvrtek od 13:00 hod. do 

15:30 hod. Styk s úřady místní samosprávy, různými zájmovými nebo kulturními organizacemi, jakož 

i širokou veřejností, zajišťuje na Okrskové služebně MP Praha 5 – Zbraslav strážník ustanovený do 

funkce vedoucího okrskové služebny.  

Lipence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 16 – Lipence tvoří jeden okrsek, ve kterém jsou výkonem služby pověřeni 

dva strážníci specialisté – okrskáři. Strážníci vykonávají svojí činnost povětšinou v denních směnách 

jako pěší hlídky a nebo od jaro do podzimu využívají služební horské kolo. Při zajišťování různých 

společensko kulturních akcí, nebo bezpečnostních opatřeních v rámci kontroly chatové oblasti Kazín, 

využívají služební motorové vozidlo Škoda Octavia.  

Veřejný pořádek 

Zbraslav – Situaci v oblasti veřejného pořádku lze hodnotit jako uspokojivou a stabilizovanou.  Svůj 

podíl na tom mají nejen pravidelně prováděné akce na dodržování čistoty ze strany pejskařů či 

nekompromisní postihy za takto zjištěné přestupky, ale i každodenní kontroly jak dodržování zákazu 

požívání alkoholických nápojů v místech vyhláškou hl. m. Prahy zakázaných, tak i ostatní opatření 

vedoucí k eliminování narušení veřejného pořádku.  

Dalším nepříznivým aspektem znečišťování veřejného prostranství jsou černé skládky. 

Vytipováním nejvíc problematických oblastí a jejich zvýšenou kontrolou, se sice počet skládek rapidně 

snížil, avšak stále se tento fenomén vyskytuje. Velkou měrou se na znečištění veřejného prostranství 

podíleli i povodně v měsíci červnu. Po opadnutí vody byly v dřevitých porostech podél toků řek 

zachyceny různé materiály tvořící odpad a dále v místech velkého rozlivu vody, kde proud nebyl tak 

silný, se rovněž uchytil různý materiál, který tvořil odpad a byl postupně likvidován. 

okrskář   
Antonín Hruška 
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Na problematiku sociálně nepřizpůsobivých osob zdržujících se v polorozpadlém objektu 

bývalého výzkumného ústavu, byla v tomto období zaměřena větší pozornost. Osoby se častěji 

dopouštěly různého protiprávního jednání a vzrostla agresivita v jejich chování v souvislosti 

s výskytem drog u těchto osob.  

Lipence – Nejpalčivější problematikou veřejného pořádku jsou v tomto okrsku četné skládky. Velké 

množství přístupových cest do lokalit kde se skládky vyskytují, znemožňuje tuto lokalitu uhlídat tak, 

aby zde k tomuto zakládání černých skládek nedocházelo. A to ani ve spolupráci s Místním oddělením 

PČR v Radotíně, či Okrskovou služebnou MP Praha Radotín. 

Další problematikou, kterou jsme se museli v tomto období zabývat, byly velmi časté krádeže 

měděných okapových svodů a celkově krádeže barevných kovů. V období letních měsíců byl tento 

problém velmi aktuální, ale na základě poznatků místně příslušného okrskáře předaných PČR a 

spoluprací s MO PČR Radotín, došlo ke konci tohoto období ke znatelnému úbytku těchto případů. 

V ulici Na Bambouzku, kde v minulosti docházelo ke konzumaci alkoholických nápoj na 

veřejnosti v rozporu s obecně závaznou vyhláškou zakazující požívání alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích, je situace zcela zklidněná a k porušení obecně závazné vyhláška dochází jen 

v ojedinělých případech.  

 

Doprava 

Zbraslav – Nejvíce zatíženým místem dopravou zůstává centrum Zbraslavi a to Zbraslavské náměstí, 

ulice Elišky Přemyslovny, U Národní galerie a ulice Žitavského. Dochází zde k nerespektování 

dopravního značení, zejména zákazu stání a zastavení. Placené parkoviště v části Zbraslavského 

náměstí je využíváno jen velmi sporadicky a řidiči se tak z nedostatku parkovacích míst dopouští celé 

řady přestupků. Celkové problematice Zbraslavského náměstí z hlediska dopravy se městská policie 

dlouhodobě věnuje a s ohledem na minulé období lze konstatovat zjevný nárůst dopravních přestupků 

zjištěných strážníky při výkonu služby. I přes to, že došlo k nárůstu dopravních přestupků, doznala 

doprava v souhrnu nepatrné zlepšení a ustálení na přijatelné hranici. 

Jedním z aspektů, které napomáhají při řešení dopravní problematiky, jsou pravidelné denní 

dohledy na dopravní pořádek a nekompromisní řešení zjištěných přestupků. Nejen v zájmu zajištění 

bezpečnosti dětí docházejících do základních škol, byl zvýšen dohled nad dopravou v ranních 

hodinách v ulicích U Lékárny, Hauptova a Nad Parkem. Přítomnost strážníka v těchto ulicích působí 

nejen preventivně, ale napomohla k zamezení krádeží věcí z osobních vozidel, ke kterým v souvislosti 

s doprovodem dětí do školských zařízení v ranních hodinách docházelo. Na základě četných stížností 
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na špatné parkování v obytné zóně v ulici Václava Picka a Jiřiny Štěpničkové, došlo ke konci tohoto 

období ke zvýšené kontrole. 

Lipence - Otevřením rekonstruované ulice Josefa Houdka došlo k stabilizaci dopravy a zřetelnému 

odlehčení provozu v ulici Jílovišťská. Tato se již po delší dobu potýkala s problémem odstavených 

parkujících vozidel, která v mnoha případech znesnadňovala průjezdnost této komunikace. Zvýšením 

dopravního dohledu a razantnějším řešením zjištěných přestupků jsme docílili viditelné zlepšení 

dopravní situace se zajištěním plynulé průjezdnosti komunikace. Dále zde velmi často docházelo 

k nesprávnému stání vozidel v obytných zónách. Rovněž zde byl zaměřen zvýšený výkon služby 

strážníka okrskáře, jehož výsledkem je zřejmé zlepšení. K úplnému odstranění problému doposud 

nedošlo a tak i nadále v následujícím období bude pokračovat v započatém opatření. 

Rovněž velmi často vozidla parkují na chodníku a v křižovatkách, čímž znemožňují bezpečný 

výhled z vedlejších ulic na hlavní komunikaci. Městská policie se při pravidelných kontrolách zaměřila 

na řešení této problematiky a úspěšně se jí daří eliminovat. 

 

Prevence a spolupráce s úřady městských částí 

Zbraslav – Strážníci v souladu s právní normou kontrolují dodržování zákazu prodeje alkoholických 

nápojů, tabákových výrobků a zákazu hraní na výherních hracích přístrojích osobám mladším 18 let, 

zejména v provozovnách nacházejících se v blízkosti škol a dětských hřišť. 

V roce 2013 se strážníci podíleli na zajišťování veřejného a dopravního pořádku při 

zajišťování různých společenských a kulturních akcích jako např. Vejvodova Zbraslav, Cykloveteráni 

Zbraslav, Veteráni Zbraslav, Slavnosti Elišky Přemyslovny, Zbraslavská osma, Cukroušův mazec, 

Masopustní pochod, Zbraslavský jarmark, Zbraslavské vánoce, Vánoční trhy a mnoho dalších akcí. 

Spolupráce s ÚMČ Zbraslav je na velmi dobré úrovni. Vedoucí okrskové služebny MP   

Praha 5 Zbraslav je v úzkém kontaktu s panem starostou Ing. Alešem Hánělem, MBA a pravidelně se 

účastní koordinačních schůzek a ÚMČ Zbraslav. Zde jsou hlavním tématem aktuální bezpečnostní 

otázky v městské části Zbraslav. 

Lipence – Místně příslušní okrskáři v Lipencích se podílejí na zajišťování veřejného a dopravního 

pořádku při pořádání akcí ve spolupráci s místními organizacemi, zejména SDH Lipence. Lipenecký 

Masopust, Lampionový průvod, vánoční koncert a další společenské a kulturní akce. 

Spolupráce s MČ Lipence je na velmi dobré úrovni. Vedoucí okrskové služebny MP Praha 5 

Zbraslav je v úzkém kontaktu s panem starostou Michalem Popkem a pravidelně se účastní 

koordinačních schůzek a MČ Lipence. Zde jsou hlavním tématem aktuální bezpečnostní otázky v 

městské části Lipence. 
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Zpráva o činnosti jízdní skupiny OŘ MP Praha 5  

Jízdní skupina na OŘ MP Praha 5 působí od března roku 2008. Celkový aktuální stav 

představuje šest služebních koní a osm strážníků jezdců. 

Stáje a zázemí jízdní skupiny jsou dislokovány na dostihovém závodišti Velká Chuchle. Jejich 

umístění ve středu území, které má na starosti Obvodní ředitelství Praha 5, umožňuje velmi rychlé 

přesuny do jednotlivých částí obvodního ředitelství. 

Obvodní ředitelství Praha 5 je, co se týče rozlohy největším obvodním ředitelstvím v Praze. 

Území, na kterém OŘ MP Praha 5 vykonává činnost je velmi členité a činí 7 539 ha. Setkávají se zde 

na jedné straně lokality typicky velkoměstské, sídlištní a na druhé straně lokality venkovské s velmi 

velkým množstvím těžce přístupných ploch, polí, lesů a chatových osad. Právě v těchto lokalitách se 

stále více osvědčuje využívání služebních koní. Jízdní skupina je dále využívána ke službě 

v rozlehlých lesoparcích, parcích a velkých hřbitovech. 

Předností výkonu jízdních hlídek je především jejich akční rádius. Zároveň dokáže pracovat 

v lokalitách, kde by použití služebních motorových prostředků bylo nevhodné a do úvahy zde 

nepřipadá ani využití jízdních kol. Nespornou výhodou je, že jezdec na koni s e pohybuje poměrně 

rychle a přitom dokáže velmi dobře vnímat okolí a má ze hřbetu koně rozhled do míst, které by mu 

v případě pěšího výkonu nebo výkonu na jízdním kole zůstala skryta (pohled za křoví, za ploty). 

Přidanou hodnotou jízdních hlídek je pak fakt, že v podstatě všude kam přijedou, budí okamžitou 

pozornost a občané velmi spontánně s jezdci komunikují. 

Samostatnou částí práce jízdní skupiny je podíl na zajišťování nejrůznějších společenských a 

kulturních akcí. Jízdní skupina se dále podílí na přípravě a provedení dětských dnů, setkání s dětmi 

v mateřských školkách atd. Strážníci jízdní skupiny na preventivně bezpečnostních akcích prezentují 

práci městské policie. Tyto akce mají velký ohlas a jízdní skupina je k jejich provádění opakovaně 

zvána. 

V roce 2013 od 1.6. do 23.6.  byla jízdní skupina OŘ5 evakuována z dostihového závodiště ve 

Velké Chuchli do soukromé stáje v Lipencích z důvodu povodní. OŘ MP Praha 5 má ústní dohodu 

s majitelkou soukromé stáje v Lipencích, že v případě povodní, je možné v její stáji ustájit šest 

služebních koní. Jako jediná jízdní skupina u MP hl. m. Prahy zajišťovala výkon služby ve svém 

obvodě v lokalitách zasažených povodní a to především v Lipencích osada Kazín. 

 
 
 
 
 
 



 

- 32 - 

Tab. č.7 Srovnání výkonu služby jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 v letech 2008 až 2013 
 

městská 
část 

lokalita 
Počet hlídek 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Praha 5 

Prokopské údolí, 
Děvín, Portheimka, 
Kinského zahrada, 
Malvazinky, Košíře, 
Slivenec, park Na 
Skalce, Santoška, park 
Klamovka, Vidouce, 
Cibulka 

80 143 150 212 219 227 

Radotín 

Radotín, břehy 
Berounky 
(cyklostezka), Lázně, 
chatové osady 

45 84 97 116 137 122 

Velká 
Chuchle 

Velká Chuchle, 
Chuchelský háj, břehy 
Vltavy 

50 90 155 209 245 189 

Zbraslav Zbraslav, Havlín 78 169 91 88 135 108 

Lipence Lipence, Kazín 25 39 40 73 102 109 

Lochkov Lochkov, Slavičí údolí 18 26 36 60 80 86 
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Tab č.8 Harmonogram nasazování jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 
 

Časový úsek 
(měsíce) 

lokalita úkol 

leden, únor 
březen 

Malvazinky, Skalka, Santoška, Husovy 
Sady, hřbitovy na P5 a P16 

VP, narkomani, SNO, KO hřbitovy 

Chat. osady – Radotín, V. Chuchle, 
Lipence 

KO chatové osady, SNO 

duben, 
květen, 
červen 

Skalka, Santoška, Husovy Sady, 
hřbitovy na P5 a P16 

VP, narkomani, SNO, KO hřbitovy 

Prokopské údolí, Kinského zahrada, 
Vidoule, Cibulka, břehy Berounky a 
Vltavy, Chuchelský háj, Zbraslav, 

Lipence, Slavičí údolí 

Problematika SNO, VP (zakládání 
černých skládek, alkohol, znečišťování 

veř. prostranství), doprava (zákazy 
vjezdu, cyklostezka), nelegální těžba 

dřeva 
Akce MŠ, ZŠ, 

Dětské dny na Praze 5 a 16 
Prezentace JS, ukázky výcviku 

červenec, 
srpen 

Malvazinky, Skalka, Santoška, Husovy 
Sady, hřbitovy na P5 a P16 

VP, narkomani, SNO, KO hřbitovy 

Prokopské údolí, Kinského zahrada, 
Vidoule, Cibulka, břehy Berounky a 
Vltavy, Chuchelský háj, Zbraslav, 

Lipence, Slavičí údolí 

Problematika SNO, VP (zakládání 
černých skládek, alkohol, znečišťování 

veř. prostranství), doprava (zákazy 
vjezdu, cyklostezka), nelegální těžba 

dřeva 

září, říjen 

Malvazinky, Skalka, Santoška, Husovy 
Sady, hřbitovy na P5 a P16 

VP, narkomani, SNO, KO hřbitovy 

Prokopské údolí, Kinského zahrada, 
Vidoule, Cibulka, břehy Berounky a 
Vltavy, Chuchelský háj, Zbraslav, 

Lipence, Slavičí údolí 

Problematika SNO, VP (zakládání 
černých skládek, alkohol, znečišťování 

veř. prostranství), doprava (zákazy 
vjezdu, cyklostezka), nelegální těžba 

dřeva 
Chat. osady – Radotín, V. Chuchle, 

Lipence 
KO chatové osady, SNO 

Akce MŠ a ZŠ Prezentace JS, ukázky výcviku 

listopad, 
prosinec 

Malvazinky, Skalka, Santoška, Husovy 
Sady, hřbitovy na P5 a P16 

VP, narkomani, SNO, KO hřbitovy 

Chat. osady – Radotín, V. Chuchle, 
Lipence 

KO chatové osady, SNO 
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Přehled činnosti jízdní skupiny 
 

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě 

§ 46 § 47/1 a § 47/1 b § 47/1 c § 47/1 d § 47/1 e § 47/1 f § 47/1 g § 47/1 h § 48 celkem 

297 0 0 0 320 1 0 0 2 0 621 

 
Přestupky v dopravě 

Měření 
rychlosti Pěší zóna 

Zákaz 
vjezdu 

Zákaz 
stání 

Zákaz 
zastavení 

Zákaz 
stání na 

chodníku 

Ostatní v 
dopravě 

Jízda na 
červenou 

Jízda ve 
vyhraz. 
pruhu 

 Zóny s dopravním 
omezením 

0 1 85 9 58 62 76 0 0 0 

Přechod Křižovatka Pruh Zakrytí 
DZ Vjezd Parkoviště 

invalidů 
Vyhrazená 
parkoviště 

Druhá 
řada 

Přestupky 
chodců Celkem 

13 30 13 1 0 1 20 7 140 516 

 
V  blokovém řízení 

Kategorie 
Hotově BPNN Celkem 

Počet Výše v Kč Počet Výše v Kč Počet Výše v Kč 

Doprava 25 3100 0 0 25 3100 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 

Veřejný pořádek 0 0 1 1000 1 1000 

Celkem 25 3100 1 1000 26 4100 

 
Jinak 

Kategorie oznámení domluva VOPP VOPSP Celkem 

Doprava 3 372 70 53 498 

Ostatní 1 2 0 0 2 

Veřejný pořádek 2 618 0 0 620 

Celkem 6 991 70 53 1120 

 

Kontroly osob 
Zajištění místa 
trestného činu Lustrace vozidel 

1104 1 104 
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Statistický přehled činnosti jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 za rok 2013 
(činnost nezahrnutá do denního výkazu činnosti) 

Činnost v oblasti veřejného pořádku a pořádku v územní samosprávě 

řešená předáním k dořešení místně příslušnému okrskáři 

§ 46   19 

§ 47 odst.1 písm.d) 
Znečištění veřejného prostranství, veřejně 
přístupného objektu, zanedbání povinnosti 
úklidu veřejného prostranství 

27 

§ 47 odst.1 písm.e) 

úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo 
neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, 
zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo 
jiné orientační označení, 

7 

§ 47 odst.1 písm.g) 
poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení, 

12 

§ 47 odst.1 písm.h) 
neoprávněně založí skládku nebo odkládá 
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. 19 

Kontroly VP 

Kontroly d ětských hřišť  403 

Kontroly h řbitovů a pietních míst   178 

Kontroly park ů a chráněných území   290 

Kontroly park Na Skalce (lokalita se zvýšeným 
výskytem narkomanů) 

  49 

  - počet kontrolovaných narkomanů 60 

  - počet sesbíraných injekčních jehel 9 

Kontroly chatových a zahrádkářských osad   197 

  - počet zjištěných závadových osob 27 

Kontroly povolení k odchytu ryb ( rybářských lístků)   130 

  - součinnost s rybářskou stráží 7 

Ostatní činnost ve VP 

Počet informací podaných občanům    535 

Počet přijatých informací od občanů    252 

Účast na bezpečnostní akci v rámci OŘ   31 

Zajištění společenské, kulturní nebo sportovní akce   37 

Počet zastavených vozidel v lesoparcích s dopravním 
omezením  

  

211 

 

Počet hlídek 510 
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Tab č.9 Seznam nejdůležitějších akcí v roce 2013 
 

datum druh akce lokalita 

2.2.2013 masopust Hlubočepy 

5.2. 2013 masopust Zbraslav 

2.3. 2013 masopust Velká Chuchle 

6.4. 2013 Autisti škola Velká Chuchle 

10.4. 2013 MŠ Chaplinovo nám. Barrandov 

12.4. 2013 MŠ Kudrnova Praha 5 

14.4. 2013 Rugby Děti Praha 5 

18.4. 2013 MŠ Smíchov Smíchov 

25.4. 2013 MŠ Aquapark Barrandov 

26.4. 2013 MŠ Aquapark Barrandov 

27.4. 2013 bezpečné jaro Radotín 

15.5. 2013 Senioři Kobrova – OŘ 5 

25.5. 2013 Dětský den Radotín 

25.5. 2013 Mezinárodní mistrovství jízdních policií Brno 

1.6. 2013 Dětský den Lochkov 

1.6. 2013 Královský průvod  Praha 16 

9.7. 2013 Aquapark Barrandov 

10.7. 2013 Dětský den Mírová pod Kozákovem 

6.8. 2013 Aquapark Barrandov 

14.8. 2013 Open carp marathon Praha 16, Praha 5 

16.8. 2013 Open carp marathon Praha 16, Praha 5 

27.8. 2013 Aquapark Barrandov 

8.9. 2013 Pohádkový les Park Cibulka, Praha 5 

14.9. 2013 DD - Chuchelský háj Chuchelský háj, Praha 16 

14.9. 2013 Dny Prahy 7 Praha 7 

14.9. 2013 Burčákobraní Radotín 

15.9. 2013 DD - Zbraslav Zbraslav 

21.9. 2013 Zažít město jinak - Knihovna Nám. 14. Října, Praha 5 

27.9. 2013 DD - Kobrova I Sacre Coeur, Praha 5 
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datum druh akce lokalita 

27.9. 2013 DD - Zbraslav Sluneční nám. ,  Zbraslav 

28.9. 2013 Vejvodova Zbraslav - průvod Zbraslav 

28.9. 2013 Dny Prahy 5 Portheimka , Praha 5 

5.10. 2013 Slavnosti Elišky Přemyslovny Zbraslav 

10.10. 2013 MŠ Podbělohorská Praha 5 

12. – 13.10. 2013 Havelské posvícení Radotín 

21.10. 2013 MŠ Kurandové Barrandov 

22.10. 2013 MŠ Tyršova Jinonice 

26.10. 2013 Prezentace MP Všetice 

8.11. 2013 MŠ Lochkov Lochkov 

8.11. 2013 den válečných Veteránů Zahrada Kinských, Praha 5 

9.11. 2013 Pohádkový les Zahrada Kinských, Praha 5 

11.11. 2013 Lampionový průvod Radlice, Praha 5 

13.11. 2013 MŠ Velká Chuchle Velká Chuchle 

13.11. 2013 Lampionový průvod Lipence 

15.12. 2013 Vánoční trhy Radotín 

15. - 31.12. 2013 KO - hřbitovy Praha 5, 16 

16.12. 2013 Dětsky domov Zbraslav 

26.12. 2013 Zvonkohra Radotín 

 
 
 

Reprezentace OŘ MP Prahy 5 a MP hl. m. Prahy 
 
Ing. Horník s koněm Faga  a Nová Ladislava s koněm Estética se zúčastnili XVI. ročníku 

Mistrovství ČR jízdních policií a Grand Prix v Brně za účasti zahraničních kolegů (Maďarsko, 

Slovensko, Německo, Rusko, Polsko). V celkovém pořadí   XVI. ročníku Mistrovství ČR  jízdních 

policií obsadil Ing. Martin Horník 10.  a Ladislava Nová 17. místo, v dílčí soutěži  Policejní parkur se 

Ing. Horník umístil na 8. místě.  

 


