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V průběhu roku 2021 strážníci Obvodního ředitelství (dále jen OŘ) Městské policie Prahy 5 

zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnili další úkoly, které 

jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními 

zákony.  

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. 

OŘ Městské policie Prahy 5 mělo ke konci roku 2021 v rámci MP hl. m. Prahy přiděleno                    

114 systemizovaných míst, fyzicky jich bylo naplněno 91, což představuje úbytek o tři strážníky oproti   

roku 2020.  

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

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

OŘ je nově rozděleno na 16 okrsků (8 okrsků ve správním obvodu Praha 5 a 8 okrsků                    

na Praze 16).  

Celkový počet zjištěných přestupků v roce 2021 byl 71 216. Přestupků v dopravě bylo odhaleno 

49 644, přestupků ve veřejném pořádku 13 096 a 6 455 přestupků jako přestupky ostatní (proti majetku, 

na úseku alkoholu a toxikomanie). Oproti roku 2020 představuje celkový počet odhalených přestupků 

nárůst o bezmála 10 000. 

Rok 2021 bude patřit mezi výjimečné roky s mimořádnými úkoly, které MP vedle běžných 

činností vykonávala z důvodu bránění šíření pandemie koronaviru způsobeného virem SARS CoV-2. 

Mimořádná opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví i Krajské hygienické stanice hl.m.Prahy  

zásadním způsobem ovlivnila chování a jednání občanů, což se projevilo také na vykonávaných 

činnostech i výsledcích práce MP. Pandemie a mimořádná opatření ovlivnila i vnitřní fungování MP. 

Ani její zaměstnanci nebyli oproštěni od nákazy virem. Přestože byla přijímána interní opatření 

minimalizující kontakt zaměstnanců z jednotlivých pracovišť, směn, řešila se opakovaně desinfekce 

pracovišť či vozidel z důvodu zabránění rozšíření nákazy při výskytu pozitivních zaměstnanců. Interním 

trasováním a přijímanými opatřeními se dařilo nákazu udržet na nízké úrovni, čímž byl výkon služby 

dotčen jen v mírném rozsahu.  

Za celý rok 2021 hlídky strážníků řešily 11 136 oznámení na linku 156. Oznámení se týkalo 

4 142 přestupků, 30 trestných činů, 3 978 ostatních oznámení a 2 986 bylo negativních. 
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Technické vybavení Obvodního ředitelství 

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

technickým vybavením.  

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. 

Na městské části Praha – Lochkov a Praha – Slivenec mají okrskáři k dispozici zázemí k vyřizování své 

agendy v prostorech úřadů městských částí. 

 

V oblasti vozové techniky disponujeme:  

12 automobily 

6 motocykly o různém zdvihovém objemu 

2 skutry o zdvihovém objemu 125 cm3  

25 jízdními koly 

5 elektrokoly 

 

K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu realizuje MP měření rychlosti vozidel 

ručním laserovým radarem, v úsecích komunikací určených Policií ČR, které byly vyhodnoceny jako 

nejrizikovější (okolí mateřských a základních škol, zdravotních zařízení a místa, kde je zvýšený pohyb 

chodců a dětí). 

 

K dokumentaci přestupkových jednání strážníci využívají: 

68 zařízení typu PDA 

16 osobních kamer Axis W100 

 

V současné době strážníci používají nově osobní kamery Axis W100, které slouží                              

k zaznamenávání všech úkonů či zákroků. Jedná se o odolné typy kamer s dlouhou výdrží baterie. Stejné 

typy kamer používá již řada městských policií v České republice. Osobní kamery jsou ověřeným a 

funkčním preventivním prostředkem. Záznamy z osobních kamer rovněž poskytují potřebný důkazní 

materiál pro pozdější řízení o přestupku, případně je záznam použit orgány činnými v trestním řízení. 

Záznam z kamer je chráněn proti neoprávněnému přístupu. 
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Na služebnách strážníci pracují s 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. V terénu používají strážníci přidělená zařízení PDA značky Panasonic. 

Zařízení je pomocí zabezpečeného datového spojení připojeno do sítě MP. Strážník má prostřednictvím 

přístroje povolen vstup do různých databází, které se týkají osob, jako například PatrOs (pohřešované a 

hledané osoby), základní registr obyvatel, centrální registr vozidel, evidence právnických osob, nebo 

důležitý registr přestupků. V oblasti vozidel se jedná o centrální registr vozidel, evidence odcizených 

vozidel, seznam odtažených vozidel, informace o všech vozidlech taxislužby, evidence placeného stání 

a vraky. V zařízeních je připravena i aplikace na evidenci cizinců.  V neposlední řadě umožňuje zařízení 

zobrazit přehled služby (úkoly, úseky i základní činnost za jednotlivou směnu).  

Jízdní skupina OŘ MP Praha 5 má k výkonu služby k dispozici 5 služebních koní. K přepravě 

koní slouží vozidla Volkswagen Transporter a Mercedes Sprinter. K dispozici je také vlek IFOR 

Williams.  
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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 znečišťováním veřejného prostranství, 

rušením nočního klidu, vzbuzováním veřejného pohoršení, neuposlechnutím výzvy úřední osoby aj. 

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

přestupků ve veřejném pořádku.  

Trvalou pozornost strážníci věnují exponovaným turistickým lokalitám s častým výskytem 

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

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

Tyto lokality jsou vyhledávány sociálně nepřizpůsobivými osobami z důvodu anonymního prostředí, 

které je z jejich pohledu potřebné k opatření nejzákladnějších prostředků k přežití na ulici, zejména 

žebráním.  

Během uplynulého roku měli strážníci z Prahy 5 napilno. Kromě své běžné pracovní náplně se 

věnovali i porušování nařízení ministerstva zdravotnictví nebo pražských hygieniků. Prioritou byly 

kontroly městské hromadné dopravy a souvisejících prostor. Strážníci řešili celkem 3 085 případů 

porušení krizových a mimořádných opatření. Celkem strážníci uložili 52 pokut v celkové výši 12 800, 

správním orgánům oznámili 142 případů a domluvou vyřešili téměř 90 procent případů. 

Kontroly se dotkly i provozoven, restaurací, barů, obchodů a nákupních center. 

I přes ztíženou identifikaci osob skrze povinnost nošení roušek, bylo strážníky zjištěno cekem 

24 osob hledaných Policií České republiky. 

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 2021 řešili se 878 osobami.  

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

MP Praha 5 v roce 2021 celkem 331 přestupků, spáchaných kouřením na veřejném prostranství nebo ve 

veřejně přístupném zařízení, kde je to zákonem zakázáno.  

Celkem bylo uloženo za přestupky ve veřejném pořádku v blokovém řízení 159 blokových 

pokut na místě zaplacených, ve 355 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené, správním 

orgánům oznámili 6 661 případů a v 4 155 případech byl přestupek řešen domluvou. 

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 
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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. 

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 2021 strážníci odstranili z veřejného prostranství 984 stříkaček a 

jehel, což znamená nárůst o 80% oproti předešlému roku. Společným úsilím MP, Policie ČR a ÚMČ 

Praha 5 se daří významným způsobem eliminovat pobyt drogově závislých a osob bez přístřeší na území 

městské části Praha 5.  

Občané si v minulém roce stěžovali na neuspokojivé bezpečnostní a hygienické poměry v parku 

Mrázovka, na dětském hřišti na Černém vrchu a dětském hřišti na Skalce, které se nacházejí v centrální 

oblasti městské části Prahy 5. Strážníci věnovali bezpečnostní situaci ve vyjmenovaných lokalitách 

trvalou pozornost. Proto v parku Mrázovka, stejně jako na dětském hřišti na Černém vrchu sousedícím 

s parkem Husovy sady a v parku na Skalce, navýšila Městská policie Praha 5 počet svých průběžných 

kontrol. Nicméně z kapacitních důvodů není možné do zmíněných lokalit umístit stálou hlídku. Velká 

pozornost je ze strany hlídek věnována okolí nízkoprahového centra „Progressive – Stage 5“ 

v Mahenově ulici. V okolí tohoto centra je činnost, stejně jako na pěší zóně Anděl koordinována 

s hlídkami Policie ČR. 

O velikonočních svátcích, u příležitosti dne Památky zesnulých, v době adventní 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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Doprava 

V oblasti dopravy bylo v roce 2021 strážníky odhaleno celkem 49 644 přestupků. Přestupky 

v dopravě tvořily, stejně jako v předchozích letech, nejfrekventovanější kategorii v rámci všech 

zjištěných přestupků a na jejich celkovém objemu se podílely 71 %.  

Nejčastěji strážníci odhalili porušení zákazu zastavení (14 731), stání na chodníku tam, kde to 

není dovoleno (6 058), parkování v zónách s dopravním omezením (5 115), nerespektování zákazu 

vjezdu vozidel (5 457).  

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 38 156 

„Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku“ a 153 oznámení o spáchaném dopravním 

přestupku. Celkem bylo uloženo v blokovém řízení 2 637 blokových pokut na místě zaplacených, ve 

433 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené a v 5 036 případech byl přestupek řešen 

domluvou.  

V roce 2021 pokračoval dohled nad parkovacími zónami s následným odtahem neoprávněně 

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

vyhrazeném parkovišti, byly realizovány jejich odtahy. Za rok 2021 nařídili strážníci Obvodního 

ředitelství Praha 5 celkem 341 odtahů. Nejvíce odtahů bylo realizováno z ulic Na Bělidle, Vrázova, 

Petřínská, Grafická a Staropramenná. 

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

Prahy 5 odhaleno celkem 215. V rámci hlídkové činnosti provedli strážníci 59 567 lustrací vozidel. 

Lustracemi bylo nalezeno 12 odcizených vozidel a v 7 případech bylo zjištěno neoprávněné užívání 

registrační značky vozidla. Dále strážníci zkontrolovali celkem 22 878 osob, z nichž bylo 24 hledaných 

Policií ČR.  

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 2021 byl prováděn dohled 

nad 12 přechody.  
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Preventivní aktivity Městské 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, krajské úřady a soudy doručujeme písemné doporučené zásilky.       

V roce 2021 bylo celkem doručováno 88 doporučených zásilek. 

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

v průběhu roku šest ukázek jízdní skupiny a  podílelo se na zabezpečování sedmi společenských akcí. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021 
činnost strážníků specialistů - okrskářů za obvod Praha 5 

Výkon služby strážníků na území spravovaném Obvodním ředitelství Městské policie Praha 5 

je realizován strážníky hlídkové služby. Správní obvod Prahy 5 je rozdělen do osmi menších celků – 

okrsků, které jsou svěřeny dohledu místně příslušným strážníkům – okrskářům s vymezenou územní 

odpovědností. 

Strážníci – okrskáři jsou odpovědni za zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a 

většinu své pracovní doby vykonávají v přidělených lokalitách. Tím je zajištěna místní znalost, kdy 

strážníci mají přesné informace o problémech okrsku. Rezidenti i místní živnostníci a podnikatelé znají 

„své“ strážníky- okrskáře a často se na ně obrací se svými problémy. 

Strážníci k výkonu služby využívají elektrokola, horská kola a služební motocykly. K zadávání 

přestupků, k lustracím osob a vozidel, k evidenci psů a náhledu do katastru nemovitostí využívají 

strážníci zařízení PDA, ve kterém jsou navíc aktuální mapové podklady a navigace. 

Služební vozidla strážníků jsou navíc vybavena defibrilátorem a záchranářským batohem, 

včetně vybavení k záchraně tonoucího. 

 

Veřejný pořádek 

V uplynulém roce museli strážníci přizpůsobit výkon služby stále probíhající pandemii Covid-

19.  Strážníci se zaměřili na dodržování protiepidemiologických opatření na veřejných prostranstvích a 

v prostředcích MHD. Zjištěná přestupková jednání řešili s přestupci přímo na místě, případně 

oznámením správnímu orgánu. Standardně se strážníci zaměřili na nepovolené požívání alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích, kouření na místech, kde je to zakázáno a především na znečišťování 

veřejných prostranství. 

V Praze 5 bylo nejčastěji řešeným přestupkem znečišťování veřejného prostranství (2 418), 

poškození nebo zábor veřejného prostranství (1 989) a porušení vyhlášek hl. m. Prahy (1 948). 

Strážníci udělili v Praze 5 ve veřejném pořádku 492 pokut a 2 607 protiprávních jednání 

oznámili příslušnému správnímu orgánu. 

V souvislosti s COVID opatřením, kdy se výrazně snížily počty turistů, byl na Pěší zóně Anděl, 

na terminálu Na Knížecí a na Smíchovském nádraží, podstatně nižší pohyb lidí. Případy žebrání strážníci 

řešili minimálně. 
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Osoby bez domova a osoby závislé na návykových látkách se v Praze 5 pohybovaly především 

na místech, kde jim byly poskytovány služby neziskovými organizacemi.   

Situaci prospělo i zahájení prací v lokalitě bývalého nákladového nádraží, kde již započala 

výstavba nové části Smíchova, kde budou kancelářské budovy i byty a dále byly zbourány budovy 

v objektu Lihovaru a započaly zde práce, které předcházejí plánované výstavbě bytových domů. 

Osoby bez domova se pohybují nejčastěji v lokalitě Hlubočep a Barrandova, kde se zdržují již 

několik let na pozemcích soukromých nebo farních majitelů a to s jejich vědomím.  

Před příchodem zimy strážníci tyto osoby informovali o možnostech a podmínkách ubytování 

v připravených prostorech.  

Výdej stravy (v pátek je poskytováno i oblečení) pro sociálně nepřizpůsobivé osoby od 

neziskových organizací probíhá každý den v Hlubočepech bez závažnějších problémů. Nejčastěji 

strážníci řeší s výše uvedenými osobami přestupky znečisťování veřejného prostranství a požívání 

alkoholických nápojů na místech, kde je to zakázáno.  

V průběhu roku 2021 strážníci uskutečnili opakovaně akce zaměřené na místa, kde se zdržují 

sociálně nepřizpůsobivé osoby, např. Motolský háj, Kalvárie v Motole apod. Strážníci na místech 

kontrolovali veřejný pořádek a zaměřovali se na osoby v celostátním pátrání. 

V souvislosti s probíhajícími stavbami ubylo míst, kde se osoby bez domova zdržovali. Situace 

se například zlepšila díky rekonstrukci Barrandovských teras. 

V souvislosti s osobami závislými na návykových látkách registruje městská policie množství 

oznámení od občanů na pohyb těchto osob. Občanům vadí jejich mnohdy zanedbaný vzhled a postávání 

na ulicích. Strážníci všechna oznámení prověřují, řeší pouze za předpokladu, že se osoby dopouštějí 

protiprávního jednání. Vzhledem k místním kontaktním centrům a terénním pracovníkům je zřejmé, že 

se v lokalitě a příjezdových cestách osoby závislé pohybovat budou. 

Největším rizikem spojeným s osobami drogově závislými je zanechávání použitých injekčních 

stříkaček a jiného infekčního materiálu na místech, kde si aplikují. To představuje obrovské riziko pro 

děti, pokud by se s tímto materiálem dostaly do kontaktu. Strážnici pro tyto případy jsou ve služebních 

vozidlech vybaveni pomůckami pro bezpečný sběr infekčního materiálu. 

Strážníci věnují zvýšenou pozornost místům v okolí kontaktních center a místům, kde dochází 

k aplikacím návykových látek. Prioritně se zaměřují na Husovy sady, Portheimku, Sady Na Skalce, park 

Mrázovka a širší okolí Mahenovy ulice. 

Strážníci tyto osoby řeší nejčastěji za znečisťování veřejného prostranství. V případech 

podezření na distribuci drog, předávají informaci Policii ČR. 
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Městská policie Prahy 5 dohlíží již několik let, v rámci akce Parková policie, na dodržování 

veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany veřejné zeleně v Zahradě Kinských.  

V květnu byl nově obsazen okrsek Slivenec a Holyně. Nový okrskář se za velmi krátkou dobu 

seznámil s problematikou okrsku a získal velmi dobrou místní znalost. Aktivně začal v rámci oprávnění 

městské policie řešit problematiku autovraků. Téměř každý den provádí dohled u ZŠ Slivenec při 

příchodu dětí do školy a zaměřuje se v průběhu dne i na dodržování zákazu vjezdu na parkoviště u školy 

bez povolení.  

V době, kdy probíhala standardní výuka na základních školách, byla věnována pozornost 

bezpečnosti dětí, a to v souvislosti s příchody a odchody dětí do školských zařízení. Strážníci zajišťovali 

dohled na nejfrekventovanějších přechodech nebo na místech, kde v souvislosti s velkým pohybem dětí 

hrozil jejich střet s vozidly. Pro volbu míst ranních dozorů průběžně MP vyhodnocuje frekvenci 

využívání jednotlivých přechodů a reaguje na aktuální potřeby a na podněty škol a rodičů, kteří se na 

MP obrací se žádostmi o zajištění bezpečí svých dětí. Na podzim 2021 byl aktivně dozorován přechod 

u ZŠ Nepomucká, kde došlo k souběhu dvou staveb a k výraznému omezení přecházení dětí ke škole, a 

to včetně uzavření chodníku. 

V roce 2021 strážníci zajišťovali místní záležitosti veřejného pořádku v okolí hřbitovů v době 

velikonočních svátků, Památky zesnulých a v době adventu. Dohled zaměřili na krádeže věcí a výzdoby 

z hrobů, krádeže odložených věcí z majetku návštěvníků hřbitovů, projevy vandalismu, krádeže 

vloupáním do motorových vozidel zaparkovaných v okolí hřbitovů a v neposlední řadě prováděli dohled 

nad dopravou, zejména v klidu. 

Hlídková činnost byla navýšena v Prokopském údolí, které je v době pandemie občany 

využíváno mnohem více než v minulých letech.  

V roce 2021 strážníci v Praze 5 zadrželi 22 celostátně hledaných osob a při řešení přestupků 

předvedli na Policii ČR 113 osob. Ve 42 případech byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky. 

24krát zajišťovali strážníci místo trestného činu do příjezdu Policie ČR a ve třech případech omezili na 

osobní svobodě osobu přistiženou při trestném činu nebo bezprostředně poté. 

V rámci organizace byla v souvislosti s pandemií přijata patření, aby v případě zjištění nemoci 

u některého ze strážníků byl zajištěn výkon služby a aby nedošlo k odchodu celé směny či služebny do 

karantény. Tato opatření se osvědčila. Ve všech případech, kdy nějaký strážník onemocněl touto nemocí, 

nebyl výkon služby výrazněji omezen. 
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Doprava 

V oblasti dopravy byla situace v roce 2021 výrazně klidnější než v letech před pandemií Covid.  

Z důvodu uzavření škol, provozoven a přesunutí části práce domů, již druhým rokem dochází ke 

znatelnému poklesu v intenzitě provozu a snížení potřeby parkovacích míst.  

V průběhu roku 2021 byl strážníky prováděn dohled nad neoprávněným stáním vozidel 

v zónách placeného stání. Při slnění všech zákonných podmínek byly strážníky nařízeny odtahy vozidel 

a to jak stojích neoprávněně na vyhrazených parkovištích, nebo tvořících překážku silničního provozu. 

V Praze 5 bylo uskutečněno 340 odtahů vozidel. Strážnici při lustracích vozidel nalezli 10 

vozidel, která byla nahlášena jako odcizená a nalezli 6 odcizených registračních značek. 

Strážníci nejčastěji řešili v roce 2021 přestupky v působnosti zákazu zastavení (12 743) a 

přestupků nepovoleného stání na chodníku (5106). 

Přestupková jednání řidičů byla na místě v 1 905 případech řešena uložením pokuty a ve 135 

případech byla oznámena příslušnému správnímu orgánu. 

Strážníci reagovali na oznámení občanů a prováděli opakovaně kontroly nahlášených ulic, kde 

docházelo k nerespektování dopravního značení, stání na zeleni a stání na chodníku. 

Nejčastěji se strážníci věnovali kontrole nerespektování dopravní značky B2 – Zákaz vjezdu 

všech vozidel, v ulici Na Pomezí, kde řidiči projíždějí jednosměrnou ulicí v protisměru. 

Věnovali se i lokalitě bývalé Waltrovky, kde dochází k nepovolenému stání, které ohrožuje 

bezpečnost silničního provozu. 

V Hlubočepích a na Barrandově byly opakovaně provedeny kontroly zaměřené na průjezdnost 

vozidel. Často na Barrandově dochází k provozu ohrožujícímu stání v křižovatkách 

V oblasti Barrandova a Hlubočep budou od února zavedeny zóny placeného stání. Instalace 

dopravního značení byla zahájena již v listopadu 2021. Ohlasy od občanů jsou spíše negativní, 

především od lidí, kteří do místa dojíždějí za prací z širšího okolí a chybí jim možnost zaparkování 

vozidla alespoň na P+R parkovišti. 

Na Slivenci a jeho okolí se v roce 2021 podepsalo na problémech s dopravou uzavření mostu 

v ulici K Austisu a uzavření komunikace Ke Smíchovu v úseku od ulice K Holyni po ulici Smaragdovou. 

Část řidičů si cestu zkracovala zákazem vjezdu na obslužnou komunikaci vedoucí k ulici K Cikánce. 

V roce 2021 strážníci opakovaně uskutečnili akce zaměřené na bezohlednou jízdu cyklistů po 

chodnících, jízdu cyklistů v protisměru, nebo jízdu na signál stůj. Nejčastěji dochází k porušování           

na pěší zóně Anděl, na Janáčkově nábřeží, v ulici Lidická, Švédská a Holečkova. 
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Přestupky cyklistů řešili strážníci v 450 případech. Přestupky chodců, kteří ohrožovali plynulost 

a bezpečnost provozu řešili strážníci v Praze 5 celkem 345krát. Chodci nejčastěji nerespektovali 

červenou, nebo přecházeli mimo přechod pro chodce ve vzdálenosti kratší než 50 metrů. 

 

Preventivní aktivity Městské 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 běžné záležitosti, nebo ty, které 

se týkají 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 děti a 

mládež),  živnostenské záležitosti, oblast veřejné zeleně, dopravy a životního prostředí, školství a 

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

  



 

- 13 - 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021 
činnost strážníků specialistů - 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 směnném 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 vozidlo SUV Hyundai Tucson a služební 

motocykly Honda. Strážníci zařazeni do cyklohlídek využívají od jara do podzimu služební horská kola 

a nebo kola s elektrickým pohonem. Všichni strážníci jsou vybaveni osobním digitálním pomocníkem 

tzv. PDA s ovládáním přes dotykovou obrazovku. Zařízení PDA tak nahrazuje služební mobilní telefon, 

fotoaparát, kameru a modul GPS. Prostřednictvím PDA je strážníkům umožněn přístup do příslušných 

databází potřebných k plnění služebních úkolů bez závislosti na operačním středisku a nedochází tím k 

přetěžování radioprovozu. Přímý výkon služby strážníků v terénu je tak vysoce efektivní. Strážníci jsou 

i nadále vybaveni osobními mini kamerami za účelem pořizování videozáznamu při plnění služebních 

úkolů. Takto pořízený materiál je často využívaný jako důkazní při řešení spáchaných přestupků nejen 

z oblasti dopravy, ale zejména z oblasti veřejného pořádku.  

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

denních a nočních směn řízena zástupcem vedoucího směny OŘ, který svou službu vykonává na 
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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. 

 

Radotín 

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

sever a Radotín - jih, ve kterých je výkonem služby pověřeno sedm strážníků specialistů - okrskářů. Na 

Okrskové služebně MP v Radotíně zástupce vedoucího směny OŘ 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 L156 formou kombinované autohlídky 

na celém území správního obvodu Prahy 16.   

 

Velká Chuchle 

Městská část Praha 16 - Velká Chuchle tvoří jeden okrsek, ve kterém 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 služební kolo s elektrickým pohonem a služební 

motocykl, který jim výrazně usnadňuje pohyb nejen v přírodní rezervaci Chuchelský háj, povodí řeky 

Vltavy, ale i na rozsáhlém území Velké a Malé Chuchle. 

Chuchelští okrskáři mají k dispozici služebnu Jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 přímo v areálu 

Chuchle Aréna Praha v ulici Radotínská č.p. 69 ve Velké Chuchli. 

Místně příslušní okrskáři jsou podřízeni zástupci vedoucího směny OŘ z Okrskové služebny 

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

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

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

pěší hlídka, nebo jako motohlídka na služebním motocyklu, který mu výrazně usnadňuje pohyb nejen v 

přírodní rezervaci Slavičí údolí, přírodní památce Radotínské skály, přírodní památce Ortocerový lůmek, 

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 zástupci vedoucího směny OŘ z Okrskové služebny MP 

v Radotíně, který ho dle aktuální bezpečnostní situace v okrsku řídí při výkonu služby. 
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Veřejný pořádek 

 
Radotín – V návaznosti na probíhající epidemii onemocněním COVID-19 způsobené novým typem 

koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 byla prováděna velmi intenzivní kontrolní činnost na 

veřejných prostranstvích, zastávkách MHD a zejména v prostředcích MHD s cílem vynutit dodržování 

vyhlášených krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nejen 

v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky. 

Drogová problematika a opakovaný výskyt osob drogově závislých byly v průběhu kontrolní 

činnosti nejčastěji zjištěny v parku mezi ulicemi Vrážská a Věštínská před Hotelovým domem Radotín. 

Pozornost byla věnována zejména veřejným toaletám a přilehlému okolí, kde také často docházelo 

k aplikaci na veřejnosti. Bylo zde opakovaně nalezeno větší množství kontaminovaného materiálu 

odhozeného po aplikaci narkomany. Zjištěné skutečnosti tak potvrdily, že v dané lokalitě dochází 

neustále k dealerství drog. Veškeré poznatky zjištěné v terénu byly následně postoupeny k vyhodnocení 

operativcům Služby kriminální policie a vyšetřování Praha II.  

 Sociálně nepřizpůsobivé osoby se scházely nejčastěji v průběhu letních měsíců na nám. 

Osvoboditelů před OC Berounka, kde docházelo k narušování veřejného pořádku. V souvislosti 

s výskytem této komunity byl zaznamenán zvýšený nárůst drobných krádeží v provozovnách Albert, 

Billa a Penny Market.  

Jako velice efektivní se ukázalo monitorování veřejného prostranství v centrální části Radotína 

prostřednictvím bezpečnostních kamer prováděné zástupcem vedoucího směny OŘ při výkonu služby 

na Okrskové služebně MP v Radotíně. V případě zjištění protiprávního jednání osob byla na místo 

vyslána nejbližší hlídka s cílem eliminovat nebezpečí narušení veřejného pořádku. 

Kontrolní akce s cílem vynutit dodržování vyhlášek hl. m. Prahy a dalších právních předpisů 

dotýkajících se veřejného pořádku byly prováděny v součinnosti s MO Policie ČR Radotín a Útvarem 

psovodů MP. 

Na základě rozhodnutí ÚMČ Radotín byla do intenzivního dohledu nad veřejným pořádkem 

v období od jara do podzimu, v centru Radotína, opětovně zapojena také Bezpečnostní agentura BM 

Security, která svým působením výrazně napomáhala posilovat personální stavy nasazené v terénu 

s ohledem na přetrvávající celoroční personální podstav v řadách Městské policie a Policie České 

republiky. 
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Velká Chuchle – V návaznosti na probíhající epidemii onemocněním COVID-19 způsobené novým 

typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 byla prováděna velmi intenzivní kontrolní 

činnost na veřejných prostranstvích, zastávkách MHD a zejména v prostředcích MHD s cílem vynutit 

dodržování vyhlášených krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR nejen v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky. 

Chuchelští okrskáři společně s Jízdní skupinou OŘ MP Praha 5 prováděli celoročně kontrolně 

preventivní činnost v přírodní rezervaci Chuchelský háj a zejména v chatových osadách „Lahovská“ a 

„Třešňovka“. Problematiku spojenou s vykrádáním rekreačních objektů a výskytem sociálně 

nepřizpůsobivých osob v rekreačních objektech se tak podařilo výrazně minimalizovat. 

 Z důvodu 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 

Chuchle a Malá Chuchle. Zejména k tomu docházelo v podzimním období, kdy se tyto osoby snažily 

nalézt vhodné místo k přezimování. Městská policie zaměřila kontrolní činnost na okolí Chuchelského 

nádraží, nálety podél ulice Radotínská, areál a objekty bývalého zahradnictví, Chuchelský háj v okolí 

hřbitova, nálety podél ulice Strakonická a Mezichuchelská, okolí Branického mostu, ulice Zbraslavská 

a povodí Vltavy. V těchto lokalitách se podařilo poměrně rychle lokalizovat několik stanů a provizorních 

přístřešků, které byly následně odstraněny. Většina narkomanů z komunity sociálně nepřizpůsobivých 

osob se již ve Velké Chuchli a Malé Chuchli dlouhodobě nezdržuje a městskou část využívá pouze jako 

„tranzitní zastávku“. Vzhledem k této skutečnosti tak výrazně pokleslo množství nálezů a sběrů 

kontaminovaného materiálu, zejména použitých jehel a injekčních stříkaček.  

                

Lochkov – V návaznosti na probíhající epidemii onemocněním COVID-19 způsobené novým typem 

koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 byla prováděna velmi intenzivní kontrolní činnost na 

veřejných prostranstvích, zastávkách MHD a zejména v prostředcích MHD s cílem vynutit dodržování 

vyhlášených krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nejen 

v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky. 

 Městský kamerový systém vybudovaný z důvodu zvýšení bezpečnosti na území městské části 

se v průběhu roku opětovně ukázal jako významný prvek v posílení prevence obecné kriminality. 

V Lochkově byl opakovaně zaznamenán pohyb několika osob, které se pokoušely obchodovat s konopím 

a omamnými či psychotropními látkami. Veškeré poznatky zjištěné v terénu byly následně postoupeny 

k vyhodnocení operativcům Služby kriminální policie a vyšetřování Praha II.                                                                          

               Problematika spojená s výskytem sociálně nepřizpůsobivých osob v katastru městské části 

Lochkov nebyla při kontrolní činnosti zjištěna.                            
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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.                                                                                                                                              

Na území Lochkova bylo odstaveno celkem pět vraků nepojízdných osobních motorových 

vozidel, které byly ihned po objevení nahlášeny na Správu služeb hl. m. Prahy. Následně došlo 

k odstranění všech pěti vraků osobních motorových vozidel z pozemní komunikace. 

              Nepovolené zábory veřejného prostranství byly vždy po odhalení řádně zadokumentovány a 

následně postoupeny ÚMČ Lochkov k projednání.                                                                              

 Při pravidelných kontrolách psů v obci bylo zjištěno několik případů neuhrazených poplatků, 

které chovatelé po upozornění ihned uhradili na pokladně ÚMČ Lochkov. Ve většině případů se jednalo 

o lochkovské občany již v seniorském věku.           

Projevy vandalismu byly nejvíce patrné na opakovaném poškozování veřejně prospěšných 

zařízení a dopravního značení umístěného v obci.                                                                           

Závažnější narušení veřejného pořádku v uplynulém roce na území městské části Lochkov 

nebylo zjištěno. Přestupková komise ÚMČ Lochkov musela řešit několik podaných stížností od místních 

občanů a následně nejčastěji projednávat přestupky proti občanskému soužití.  
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Doprava 

Radotín – V rámci „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ probíhala celá řada 

velmi rozsáhlých stavebních činností v rámci modernizace železničního koridoru na území katastru 

městské části a zejména byl obousměrně uzavřen tunel pod tratí propojující ulici Vrážskou a ulici 

Prvomájovou z důvodu zvětšení průjezdového profilu. Jedna z objízdných tras byla vedena přes 

železniční přejezd ČD v ulici Na Betonce s přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením se 

závorami, kde dochází opakovaně ze strany řidičů a chodců k nerespektování výstražných červených 

světel. Jedná se o velmi frekventovaný železniční přejezd, kde Městská policie a zejména Policie ČR – 

Oddělení Železniční policie – Smíchovské nádraží provádí pravidelně dohled a řeší přestupky řidičů a 

chodců.   

V průběhu měsíce března byla zahájena kompletní rekonstrukce a nová výstavba 

nejfrekventovanější světelné křižovatky v Radotíně propojující ulici Pod Klapicí s ulicí Karlickou. Ulice 

Pod Klapicí je pokračováním ulice K Cementárně, která propojuje Pražský okruh s centrem Radotína. 

Ulice Karlická je velmi frekventovaná zejména mimopražskými řidiči a využívána jako tranzitní trasa 

do Radotína a dále ve směru do centra. Z tohoto důvodu byla mnohdy situace na křižovatce značně 

nepřehledná a v dopravní špičce díky nekázni řidičů docházelo k vytváření stojících kolon vozidel. 

Městská policie prováděla intenzivní dohled nad dopravním pořádkem ve snaze zajistit v maximální 

možné míře průjezdnost pro osobní a autobusovou dopravu.  

Přetrvávajícím problémem je opakované poškozování a nerespektování dopravního značení 

v lokalitě „Rymáň“ 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 

Radotín v ulici Loučanská a tím k přímému ohrožení bezpečnosti dětí jdoucích do školy. Kontrolní 

činnost je zde prováděna zejména v ranních hodinách.  

Pravidelné kontroly byly dále prováděny na parkovacích plochách s časově omezeným stáním 

zejména před Zdravotním střediskem v ulici Sídliště a v centru Radotína na nám. Osvoboditelů před OC 

Berounka, kde docházelo pravidelně k nerespektování parkovacího režimu zejména ze strany 

mimopražských řidičů.  

Přírodní koupaliště Biotop Radotín bylo opět v letošním roce jedním z nejnavštěvovanějších 

pražských koupališť. Díky velkému zájmu ze strany veřejnosti, s průměrnou návštěvností cca 800 

klientů denně a nekázni řidičů se situace s parkováním v jinak klidné lokalitě v okolí Biotopu opět 

výrazně zhoršila. Celá řada zejména mimoradotínských návštěvníků při parkování dopravní značení 

zcela ignoruje. 



 

- 21 - 

Ve snaze eliminovat negativní dopady parkování byla Městská policie nucena po celou dobu 

provozu Biotopu do terénu nasazovat tzv. TPZOV vozidlo, které je vybavené technickými prostředky 

k zabránění odjezdu vozidla a Odtahové vozidlo. Městská policie se tak výrazně podílela na zachování 

dopravního pořádku a zejména na udržení bezproblémové průjezdnosti celé oblasti pro všechny složky 

IZS hl. m. Prahy.                                                   

               

Velká Chuchle – V rámci „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ docházelo 

v průběhu roku k rozsáhlým stavebním činnostem v rámci modernizace železničního koridoru na území 

katastru městské části. Postupně byly vybudovány a zrekonstruovány mosty, propustky a podchody pod 

tratí. Zejména výstavba opěrné zdi podél ulice Radotínská společně s propojením podchodu narušovala 

plynulou průjezdnost ulicí Radotínskou a následně křižovatkou před železničním přejezdem ČD. 

Celkově docházelo nejčastěji k narušování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v ulicích 

Radotínská, Mezichuchelská, Podjezd a Zbraslavská.   

Z hlediska bezpečnosti je nejvíce problematická křižovatka ulic Dostihová, Starochuchelská, 

Radotínská a Mezichuchelská v těsné blízkosti železničního přejezdu ČD. Většina řidičů využívá ulici 

Radotínskou a Mezichuchelskou jako hlavní přístupovou trasu do centra ve snaze vyhnout se kolonám 

na páteřní komunikaci Strakonická. Před železničním přejezdem ČD tak dochází v době stažených závor 

k vytváření stojících kolon vozidel. Díky nekázni řidičů, kteří se snaží objet stojící kolonu vozidel v 

protisměru a nerespektováním pravidel bezpečného silničního provozu často dochází ke kolizním 

situacím na křižovatce navazující na železniční přejezd ČD. Městská policie a MO Policie ČR Barrandov 

provádí pravidelný dohled v ulici Dostihová a na křižovatce před železničním přejezdem. Smutnou 

skutečností je fakt, že pokud není na místě přítomna hlídka Městské policie, nebo Policie ČR je 

respektovanost dopravního značení nedostatečná. 

Developerský rezidenční projekt Vily Hvězdárna – II. etapa, vyrůstající podél ulice Na 

Hvězdárně, sebou přinesl opětovné nerespektování zákazu vjezdu nákladních automobilů a znečišťování 

chuchelských komunikací. Dále dochází k nerespektování dopravního značení v ulici Na Hvězdárně 

v úseku probíhajícím chatovou osadou „Třešňovka“, kde si řidiči zkracují cestu do Radotína, Lochkova 

a Velké Chuchle. Na žádost ÚMČ Velká Chuchle byla prováděna kontrolní činnost zaměřená na 

nerespektování zákazu vjezdu nákladních automobilů na celém území Velké Chuchle. Nejčastěji byly 

prováděny kontroly na příjezdových komunikacích v ulici Dostihová, Radotínská a Mezichuchelská, 

které přivádějí dopravu do centra městské části Velká Chuchle. 
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Na Cyklostezce A1 probíhající mezi levým břehem řeky Vltavy a páteřní komunikací 

Strakonická směrem do centra prováděla Městská policie kontrolní činnost v době ranní dopravní špičky 

se zaměřením na neoprávněnou jízdu řidičů motorových vozidel po cyklostezce. V ranní dopravní špičce 

dochází k vytváření kolon na komunikaci Strakonická a řidiči motorových vozidel se tak kolony snaží 

objet po cyklostezce ve směru k Barrandovskému mostu a Lihovaru. Tímto nerespektováním dopravního 

značení tak dochází k přímému ohrožení nejen cyklistů jedoucích po cyklostezce.  

 

Lochkov – Pokračující poměrně rozsáhlá stavební činnost na hranicích katastrálního území městské 

části, zejména probíhající výstavba developerského rezidenčního projektu Vily Hvězdárna – II. etapa 

v lokalitě „Hvězdárna“ ve Velké Chuchli a výstavba developerského rezidenčního projektu Vily 

Strážovská v lokalitě „Lahovská“ v Radotíně se nepřímo negativně podílí na dopravním pořádku v obci. 

Stavební firmy velmi často využívají místní komunikace Ke Slivenci, K Lochkovu, Staveništní, Na 

Hvězdárně a K Lahovské jako hlavní přístupovou cestu na developerská staveniště. Komunikace jsou 

tak již dlouhodobě zatíženy nákladní dopravou přepravující těžkotonážní stavební materiál a stavební 

stroje. V návaznosti na tuto rozsáhlou stavební činnost dochází k nerespektování dopravního značení, 

častému znečišťování komunikací, poškozování veřejné zeleně a silniční vegetace.  

V okolí developerského rezidenčního projektu Lofty Lochkov v těsné blízkosti multifunkčního 

dětského hřiště, tenisových kurtů, venkovní posilovny a fotbalového hřiště TJ Sokol Lochkov docházelo 

nárazově k nerespektování dopravního značení. Zejména nekázní řidičů při parkování byl průjezd ulicí 

U Sladovny velmi problematický a situace byla mnohdy nepřehledná až riziková s ohledem na těsné 

sousedství obecního parku, kde si často hrají a pobíhají děti. ÚMČ Lochkov v obecním parku pořádá 

pravidelně celou řadu kulturně společenských akcí nejen pro děti a mládež. Místně příslušný okrskář 

věnoval této lokalitě zvýšenou pozornost ve snaze zajistit maximální bezpečnost návštěvníkům parku. 

Lochkovský okrskář pravidelně zajišťuje dohled na přechodu pro chodce v ulici Cementářská 

před ÚMČ Lochkov a Mateřskou školou Praha - Lochkov z důvodu zvýšení bezpečnosti přecházejících 

rodičů s dětmi. 
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Prevence a spolupráce s úřady městských částí 

Radotín - V roce 2021 se strážníci podíleli na zajišťování veřejného a dopravního pořádku při pořádání 

akcí Radotínský triatlon – Biotop, Radotínské mecheche, Královské burčákobraní, Den otevřených dveří 

Cementárny Radotín, Přespolní běh – Biotop, XXIII. Havelské posvícení a Koncert Pražské mobilní 

zvonohry. 

Z důvodu probíhající epidemie onemocněním COVID-19 a dodržováním vyhlášených 

krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR byly všechny 

ostatní plánované sportovní a kulturně společenské akce zrušeny. 

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

Radotíně je v úzkém kontaktu s panem starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem a panem místostarostou Mgr. 

Miroslavem Knotkem. 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 2021 z důvodu probíhající epidemie onemocněním COVID-19 a dodržováním 

vyhlášených krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR byly 

všechny plánované sportovní a kulturně společenské akce zrušeny. 

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

v Radotíně je v úzkém kontaktu s paní starostkou Mgr. Lenkou Felix a panem místostarostou Mgr. 

Martinem Melicharem. Pravidelně se účastní koordinačních schůzek na ÚMČ Velká Chuchle. Zde jsou 

hlavním tématem aktuální bezpečnostní otázky v městské části Velká a Malá Chuchle. 

 

Lochkov - V roce 2021 se strážníci podíleli na zajišťování veřejného a dopravního pořádku při pořádání 

akce Lochkovské slavnosti. Z důvodu probíhající epidemie onemocněním COVID-19 a dodržováním 

vyhlášených krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR byly 

všechny ostatní plánované sportovní a kulturně společenské akce zrušeny. 

Místně příslušný okrskář je také členem Přestupkové komise ÚMČ Lochkov a pravidelně se 

účastní všech jednání komise, což je díky místní znalosti mnohdy velkým přínosem. 

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 a paní místostarostkou Evou 

Filipovou. 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 je spravována městskou částí Praha 5 - Zbraslav a sídlí na adrese 

Žabovřeská 1227, Praha 5 - Zbraslav. Pro styk s veřejností jsou zde zajištěny úřední hodiny, a to v pondělí 

a středu od 15:00 do 17:00 hod. 

Výkon služby je zabezpečován strážníky specialisty – okrskáři a strážníky zařazenými do 

hlídkové služby s pravidelnou pracovní dobou. 

Činnost strážníků okrskářů je pojata jako služba veřejnosti s územní odpovědností. Jejich 

činnost směřuje do místních částí, zejména lokalit, kde dle aktuální bezpečnostní situace dochází 

k protiprávní činnosti nebo kde vznik protiprávního jednání hrozí. Činnost je dále zaměřena na úzký 

kontakt s městskou částí a  občany při řešení otázek bezpečnosti. 

Strážníci hlídkové služby vykonávají svou činnost v denních, ale i nočních hodinách. Noční 

služby jsou zaměřeny na problémové lokality a jsou efektivně plánovány tak, aby co nejvíce napomáhaly 

k lepšímu plnění zabezpečení záležitostí veřejného a dopravního pořádku v městské části.  

Okrsková služebna má k dispozici služební vozidlo Hyundai Tucson. Ve špatně přístupném 

terénu, např. při kontrolách rozlehlých chatových osad, strážníci okrskáři v letních měsících využívají 

jízdních kol, a to především elektrokola.   

Na okrskové služebně v denní místnosti mají strážníci nyní k dispozici dva počítače s 

připojením k internetu a serveru MP. Průběžně dochází k potřebné obnově a modernizaci počítačového 

vybavení. Strážníci dále používají minikamery, které slouží pro zaznamenávání jednání s přestupci, 

případně k zaznamenání průběhu zákroku nebo úkonu.   

Dále jsou všichni strážníci v terénu vybaveni přístrojem PDA, který slouží k mobilnímu sběru 

dat informačního systému městské policie. Strážníci mají v reálném čase potřebné informace k lustracím, 

databázím, atp. V zařízení jsou obsaženy právní směrnice, zákony a instruktáže potřebné k výkonu 

služby. Je to obrovský přínos a posun pro rychlejší a efektivnější práci.  
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Veřejný pořádek 

Zbraslav – Strážníci dohlížejí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají 

k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití a odhalují 

jednotlivé přestupky. Ve vymezeném rozsahu provádějí též příkazní řízení o přestupcích. Upozorňují na 

zjištěné nedostatky, popřípadě činí opatření k jejich odstranění. 

Každodenní součástí výkonu služby strážníků je dohled nad dodržováním krizových a 

mimořádných opatření. Strážníci při kontrole nošení ochranných prostředků na frekventovaných místech 

postupovali především preventivně. Prohřešky proti opatření ministerstva zdravotnictví byly spíše 

ojedinělé a strážníci je řešili nejčastěji domluvou. Cílem bylo a je i nadále zvýšit ochranu před 

koronavirem, který se v České republice v současnosti šíří v nakažlivější formě. 

Významný negativní vliv při narušování veřejného pořádku představuje nadměrné požívání 

alkoholu. Na území městské části se nepravidelně vyskytují skupinky osob, které nerespektují právní 

normy a standardní vzorce slušného chování. Strážníci se v rámci svých zákonných možností snaží o 

důslednou kontrolu tohoto problému. Zejména jsou kontrolována místa, kde vyhláška hl. města Prahy 

č.12/2008 Sb. na vyhrazených veřejných prostranstvích zakazuje požívání alkoholických nápojů. Tato 

vyhláška byla doplněna a místa se zákazem budou tak rozšířena. Nejčastěji byl tento problém řešen na 

Zbraslavském náměstí a v okolí obchodních domů Albert a Lidl. U obchodního domu Albert se nám 

podařilo intenzivním plněním úkolů kontrol toto jednání omezit.  

K dohledu nad veřejným pořádkem neodmyslitelně patří hlídková činnost v lesoparku Belveder. 

Hlídková činnost zde byla vykonávána v odpoledních a večerních hodinách, kdy je v lesoparku největší 

pohyb osob.  

V oblasti dohledu nad dodržováním pravidel občanského soužití jsou strážníci nejčastěji 

přivoláváni do ubytoven. Jsou zde ubytováni převážně zahraniční dělníci a sociálně slabší osoby. 

Ubytovaní občané posilnění alkoholem se nejčastěji dopouštějí přestupků v oblasti veřejného pořádku a 

občanského soužití. Jde zejména o případy vzájemného verbálního či fyzického napadání. Z těchto 

důvodů zde probíhají pravidelné kontroly v součinnosti s Policií ČR. Protože v některých těchto 

zařízeních jsou ubytované i rodiny s dětmi, úzce spolupracujeme s odborem sociálně – právní ochrany 

dětí a se Sociálním odborem MČ Zbraslav.  

Poměrně častým jevem jsou osoby, které v důsledku požití alkoholu nebo jiných návykových 

látek nekontrolují své chování. Tyto osoby jsou transportovány do protialkoholní záchytné stanice FN 

Bulovka. V roce 2021 jich v rámci pokračující pandemie Covid – 19 bylo podstatně méně než v letech 

minulých. 
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Výskyt osob bez domova je v katastru městské části zaznamenán nejčastěji podél břehu 

Berounky a v některých opuštěných objektech chatových částí. V zimních měsících jsou těmto lidem 

bez domova nabízeny noční noclehárny s možností přespání. Jedná se ale převážně o osoby, které 

odmítají jakoukoliv pomoc, neboť by musely dodržovat určitá pravidla, například při vstupu do takového 

zařízení nebýt pod vlivem alkoholu.  

V oblasti odhalování přestupků proti majetku bylo v roce 2021 zaznamenáno nejvíce drobných 

krádeží v obchodních domech Lidl a Albert. Většinou se zde nejedná o jednání kvalifikované jako trestný 

čin (recidivující pachatelé), ale o drobné krádeže zejména osob ze sociálně slabých skupin. Dlouhodobě 

problémovou oblast představuje vandalismus a poškozování městského mobiliáře. Tato protiprávní 

činnost úzce souvisí s nadměrným požíváním alkoholu, srocující se mládeží, narušováním veřejného 

pořádku a rušením nočního klidu. Pachatelé vandalismu patří zejména do skupin mládeže. Jejich páchání 

je jen těžko předvídatelné a odhalit ho bez spolupráce všímavých občanů je velmi obtížné. Zde v tomto 

směru apeluje městská policie na občany, aby k poškozování majetku nebyli lhostejní a v případě, že 

jsou jeho svědky, je ihned, byť anonymně, oznamovali na tísňové linky 156 nebo 158.  

Strážníci i v roce 2021 nadále řešili přestupky v oblasti chovatelů psů. Odchyceno bylo několik 

volně pobíhajících psů a koček. Pokud má pes dle vyhlášky hl. m. Prahy čip a je evidován v registru, 

kontaktují strážníci majitele a je vrácen zpět. Pokud se odchycená zvířata nepodaří identifikovat, jsou 

předána odchytové službě a následně umístěna do městského útulku. 

V uplynulém roce byly také na území městské části často řešeny zábory veřejného prostranství. 

Zábory jsou řešeny buď na místě nebo zadokumentovány a společně s úředním záznamem předány 

místně a věcně příslušnému úřadu MČ k projednání. Jedná se převážně o kontejnery na stavební suť. 

S tím souvisí i nelegální se zbavování odpadu. Jelikož se nejbližší sběrný dvůr nachází v Radotíně, 

zbavují se někteří občané odpadu nelegálně. Často se setkáváme s uložením např. velkého množství 

použitých pneumatik u kontejnerového stání v ulici Na Baních a také různě po lesích a na loukách. 

Odhalování původců těchto černých skládek je problematické, jelikož se to děje v různých dobách a 

časech. Ze strany strážníků však není možný celodenní dohled.  

Situace ohledně vraků se podstatně zlepšila. Novelizace zákona o pozemních komunikacích 

mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je 

technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců, ke zprovoznění vozidla, případně k jeho 

odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) má vlastník pozemní 

komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit odstavit na vhodné místo a oznámit tuto 

skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na 

oznámení nereaguje ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční 

správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě. 
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Vlastník pozemní komunikace je dle uvedeného zákona také oprávněn vyžádat si potřebné 

údaje z registru vozidel.  „Když bude navíc při ověřování údajů o provozovateli vozidla zjištěno, že 

dotčené vozidlo nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, bude 

tento přestupek odborem dopravních a správních agend automaticky řešen“. Nepodaří-li se vlastníku 

pozemní komunikace zjistit potřebné identifikační znaky vozidla (VIN, RZ), je oprávněn požádat 

příslušný silniční správní úřad o ohledání vozidla, který je po předchozím oznámení oprávněn vozidlo 

otevřít. Proto věřím, že se nám s novou legislativou brzy podaří alespoň část parkovacích míst uvolnit 

pro jejich řádné uživatele. 

 Ranní dohled nad přechodem pro chodce v blízkosti základní školy je prováděn v době od 7:20 

do 8:05 hodin, a to na křižovatce ulic Nad Parkem s ulicí Elišky Přemyslovny. Tento přechod je 

preferovaný a je zajišťován každodenně. Pokud to personální situace dovolí, jsou zajištěny i dohledy 

nad ostatními přechody u školy, zejména přímo před Základní školou Vladislava Vančury v ulici Nad 

Parkem. Nadále platí, že prioritou pro nás zůstává bezpečný příchod dětí do školy. 

V letních měsících se strážníci věnovali kontrole Tržního řádu hl. m. Prahy. Zde byl 

zaznamenán nárůst různých stánků a mobilních provozoven, a to především v okolí cyklostezky A1 na 

Závisti a v Lahovičkách. Strážníci takové přestupky vždy zaznamenali a předali příslušnému správnímu 

orgánu.  

V rámci prevence provádějí strážníci sběr použitých injekčních stříkaček a jehel z veřejných 

prostranství a následně je tento nebezpečný biologický odpad, ohrožující bezpečnost občanů a jejich 

zdraví, likvidován. Všechny nálezy jsou evidovány a následně využívány jako poznatek k možné trestné 

činnosti.  

 

Lipence – I v průběhu roku 2021 se strážníci plně věnovali nemalému okrsku Lipence. Jelikož tento 

okrsek spravuje jeden strážník okrskář, byl v průběhu roku posílen o kontrolu tohoto okrsku autohlídkou 

a hlídkami jízdní policie našeho obvodního ředitelství.   

Hlídky městské policie i zde, v denních a nočních hodinách, prováděly pravidelné kontroly 

zaměřené na dodržování mimořádných opatření vydaných vládou ČR k zamezení šíření nemoci        

Covid – 19. 

Činnost strážníků byla primárně orientována na dohled nad dodržováním veřejného pořádku, 

ochranu osob a majetku, dohled nad občanským soužitím a čistotou veřejného prostranství. Denní výkon 

služby je zaměřován na kontroly aktuálně problémových lokalit městské části.   
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Nadále se strážníci při své kontrolní činnosti zaměřovali na výskyt černých skládek. Nejčastější 

výskyt takových skládek byl zaznamenán v ulici Obilní. Nepřekračovalo to však únosnou míru a tak ve 

spolupráci s místním úřadem byla vždy sjednána náprava. Výsledkem je čisté okolí této ulice. Řešeno 

bylo také ukládání odpadu v místech kontejnerových stání, a to konkrétně v ulici Na Bambouzku a na 

konečné zastávce autobusu v ulici Černošická. Kontejnery byly často přeplněné a tak někteří občané 

ukládali odpad i vedle takových míst. V současné době je problém vyřešen zvýšenou kapacitou sběrných 

nádob, což přispělo k větší čistotě městské části. 

Místem, které vyžaduje časté kontroly, je okolí vietnamské samoobsluhy v ulici Na Bambouzku. 

V letních měsících v okolí této prodejny docházelo ke konzumaci alkoholu. Ve většině případů šlo o 

porušení vyhlášky hl. města Prahy č.12/2008 Sb., kdy se na vyhrazených veřejných prostranstvích 

zakazuje požívání alkoholických nápojů. Při kontrolách bylo zjištěno, že se nejedná o trvalé jednání 

místních obyvatel, ale o náhodné jednání především zaměstnanců stavebních firem, kteří prováděli na 

území městské části výstavbu nových rodinných domů. Tento přestupek je nejčastěji řešen na místě 

v příkazním řízení. Obdobný problém se čas od času vyskytl i před prodejnou Žabka v ulici Jílovišťská, 

ale zde se díky častým kontrolám toto jednání podařilo téměř eliminovat.  

I v  průběhu roku 2021 bylo přijato několik oznámení o volně pobíhajícím zvířeti – nejčastěji 

se jednalo o zaběhlého psa. Dle místní znalosti se ve většině případů pes „útěkář“ po identifikaci čipu 

vrací zpět majiteli. Pokud se nepodaří psa identifikovat, je převezen do městského útulku, kde je o něj 

postaráno.  

Na území městské části dochází v posledních letech ke zvýšené trestné činnosti, a to vloupání 

do rodinných domů. V této oblasti spolupracujeme s Policií ČR, a to jak místním oddělením Radotín, 

tak i službou kriminální policie. Vzájemně si předáváme poznatky a působíme preventivně při hlídkové 

činnosti. Někteří majitelé chat nemají svůj majetek dostatečně zajištěn a tím dávají příležitost 

nežádoucím osobám k páchání trestné činnosti. Zde nám napomáhá skupina jízdní policie, která chatové 

oblasti projíždí na koních a kontroluje objekty. 

V letních měsících je vždy zaznamenán lehký nárůst ,,stanařů“ v povodí řeky Berounky. Tito 

lidé jsou z místa vykázáni a je dohlédnuto na to, aby po sobě na místě nezanechali žádný odpad. Při 

řešení přestupku  porušení zákazu stanování na území hl.m. Prahy je vždy přihlédnuto k okolnostem, za 

nichž byl přestupek spáchán. Někdy se jedná jen o rybáře, kteří na místě tráví svůj volný čas i několik 

dní, ale není ani výjimkou, že se zde vyskytnou nežádoucí osoby. V této souvislosti jsou pravidelně 

plánovány kontroly těchto lokalit, které jsou zaměřené především na sociálně nepřizpůsobivé osoby. 
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Doprava 

Zbraslav – Městská policie se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů mimo jiné podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. 

Strážníci se zaměřují zejména na oblast dopravy v klidu a porušování místní úpravy pravidel 

silničního provozu. Zásadním problémem nadále zůstává nárůst počtu vozidel a s tím spojené počty 

parkovacích míst. Nepoměr počtu vozidel a kapacita parkovacích míst způsobuje porušování pravidel 

silničního provozu. V mnoha případech se jedná o vozidla, která brání plynulému průjezdu ostatních 

vozidel. A to včetně složek IZS. Negativně je však vnímána dopravní situace v samotném centru městské 

části. Zde nejčastěji přijímají strážníci oznámení tísňové linky 156, kdy řidiči stojí na chodnících 

v křižovatkách, na přechodech pro chodce či v jejich těsné blízkosti. Strážníci reagují na častá oznámení 

obyvatel a řešení přestupků v dopravě pak tvoří nemalou část jejich činnosti. Stále přetrvává 

problematika parkování v ulicích U Hudební školy a K přístavišti, neboť tyto ulice jsou přilehlé k 

poliklinice.  

V ulici Elišky Přemyslovny v rámci BESIP proběhlo několik měření rychlostí projíždějících 

vozidel. Tato ulice byla vyhodnocena a následně schválena Policí ČR jako riziková, neboť se jedná o 

vysoce frekventovanou ulici v blízkosti základní školy.  

Snížení počtu páchaných dopravních přestupků přineslo přesunutí pobočky České pošty v ulici 

Elišky Přemyslovny, a to ze spodní části této ulice do horní část Zbraslavi. Zde je možné k parkování 

využít kapacitně veliké parkoviště v těsné blízkosti této pobočky. Naproti parkoviště je provozována 

nová poliklinika. Zde se řidiči také často dopouštějí dopravních přestupků, jako např. stání na silniční 

vegetaci. To bude však díky spolupráci s městskou částí a TSK upraveno tak, aby se tomuto jednání 

zamezilo.  

V letních měsících dochází k pravidelným odpoledním kontrolám lokalit podél řeky. 

Kontrolovány jsou jak zákazy vjezdu, cyklostezky, zábory veřejného prostranství, tak i podmínky 

stanovené pro provoz vodních skútrů. Při řešení jejich problematiky úzce spolupracujeme s poříčním 

oddílem MP a také s Povodím Vltavy. 

 

Lipence - V uplynulém roce zde strážníci prováděli kontroly především s ohledem na bezpečnost a 

plynulost silničního provozu. Přihlédnuto bylo ke stížnostem a oznámení od občanů. Takovou stížností 

byla např. stížnost na parkování vozidel v obytných zónách. V těchto ulicích chybí dopravní značení, 

které by vymezovalo parkovací místa. Na pravidelných schůzkách MP se zástupci ÚMČ se pak taková 

problematika projednává.   V nedávné době byl vedením úřadu zadán Odboru dopravy Prahy 16 odborně 

vypracovaný projekt parkovacích stání ke schválení.    



 

- 31 - 

Dále je třeba se zmínit o rozsáhlé výstavbě podél vozovky ulice Černošická a dále o přístavbě 

školy v ulici K Topolům. Po dokončení přístavby školy byla ulice K Topolům osazena dopravní značkou 

„B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Jen s povolením ÚMČ 

Lipence“. Povolení bylo vydáno pouze rezidentům a učitelům základní školy. Zde byly strážníky 

prováděny pravidelné namátkové kontroly. Dopravu v lokalitě komplexu výstavby šesti obytných domů 

na území bývalého statku se podařilo vyřešit objízdnou trasou ulicí Obilní, dále pak kolem golfového 

hřiště až za lipeneckou tržnici do ulice K Radotínu, čímž se navíc zabránilo jak průjezdu obcí kamionům 

s nadměrným nákladem, tak se tím zvýšila bezpečnost a plynulost silničního provozu.  

V těsné blízkosti ulice Josefa Houdka vznikla nová stavba - čistička odpadních vod a do 

budoucna zde bude vybudován i obchodní komplex. V prvotních začátcích této stavby zde docházelo 

k vyrovnání terénu navážkou zeminy. S tím bylo spojeno i časté oznámení o znečištěné komunikaci. Na 

základě jednání se stavbyvedoucím byla zajištěna pravidelná údržba vozovky mobilním kartáčem a 

kropicím vozem.  

  



 

- 32 - 

Spolupráce se subjekty mimo MP  

Zbraslav - V průběhu celého roku 2021 strážníci OS Zbraslav úzce spolupracovali s Úřadem městské 

části. Vynikající je spolupráce s odborem místního hospodářství, vedeným panem Štěpánem Vackem. 

Úspěšná je také spolupráce s místním oddělením Policie České republiky v Radotíně především při 

společných bezpečnostních akcích, jako je např. kontrola restaurací, ubytoven a míst, kde přebývají 

sociálně nepřizpůsobivé osoby. Strážníci také velmi často poskytovali asistenci HZS, např. při 

odstraňování spadlých stromů, následků dopravních nehod, apod. a také ZZS např. při převozu 

zraněných agresivních osob.  

Strážníci okrskové služebny často také poskytovali pomoc občanům městské části, která přímo 

nesouvisela s řešením protiprávního jednání. 

Závěrem je nutno konstatovat, že i přes příznivou bezpečnostní situaci v naší městské části, je 

třeba neustále působit preventivně formou pěších obchůzek a autohlídek. Důležitá je i osobní 

komunikace s veřejností, a to přímo na ulici. Občan si především musí uvědomit, že spáchá - li přestupek, 

je to jen jeho odpovědnost, i když často obrací svůj hněv na strážníka. 

 

Lipence - Spolupráce s úřadem městské části je na velmi dobré úrovni. Vynikající je spolupráce s paní 

starostkou Mgr. Lenkou Kadlecovou a místostarostkou paní Ivanou Žákovou. Dlouholetá vynikající 

spolupráce je i s referentem místního hospodářství, životního prostředí, stavebního oddělení a vedoucím 

oddělením technických služeb panem Pavlem Růžičkou.  Práce pana Růžičky a jeho kolegů a kolegyň 

si nesmírně vážíme, neboť ochotně vychází vstříc našim požadavkům, např. v rámci úklidu, řešení 

dopravní problematiky, atp.  

Strážníci se i v uplynulém roce podíleli na zajištění různých společenských akcí a událostí, které 

mají vliv na bezpečnost a veřejný pořádek na území této městské části. Strážníci při nich dohlíželi na 

veřejný pořádek nebo usměrňovali provoz na pozemních komunikacích. 
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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 pět služebních koní a šest strážníků jezdců. Při výkonu služby strážníci využívají služební 

vozidla Volkswagen Transporter a Mercedes Sprinter. K dispozici je také vlek IFOR Williams.  

Stáje a zázemí jízdní skupiny jsou dislokovány na dostihovém závodišti Chuchle Aréna Praha, 

Radotínská 69, Praha 5 – 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 

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 (hlídka dokáže během 

dopoledne svou službou pokrýt např. celou lokalitu Prokopské údolí, Děvín, Vidoule. 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 se 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 zimních, brzkých jarních a pozdních podzimních měsících jsou jízdní hlídky nasazovány ke 

kontrole chatových a zahrádkářských osad (Kazín, Višňovka, Třešňovka, Zbraslav – Baně, Závist). 

Využíváme zde především možnosti jezdců „dohlédnout“ za ploty a vizuálně kontrolovat neporušenost 

zahradních domků a chatek. Pohyb jízdních hlídek v chatových osadách a zahrádkářských koloniích je 

ze strany veřejnosti vnímán jako veskrze potřebný. 
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Pravidelnou činností jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 je kontrola břehů Vltavy a Berounky na 

katastrálním území Velké Chuchle, Lahovic, Lahoviček, Zbraslavi, Radotína a Lipenců. Tyto oblasti 

jsou pro ostatní jízdní prostředky nedostupné. Strážníci zde provádí kontroly zákazu táboření, kontroly 

sociálně nepřizpůsobivých osob a bezdomovců. Dále pak kontroly odkládání odpadů na nepovolené 

skládky. Tyto kontroly jsou prováděny v součinnosti s místními okrskáři. 

V přírodních parcích Prokopské a Dalejské údolí, Radotínsko-Chuchelský háj a Košíře – Motol 

je jízdními hlídkami prováděna kontrola dodržování omezujících opatření, především pak kontrola 

zákazu vjezdu motorových vozidel. 

Velmi oceňována je činnost jízdní skupiny v souvislosti s kontrolami hřbitovů – Malvazinky, 

Košíře, Havlín, Slivenec, Velká Chuchle. Tyto kontroly jsou každoročně zesilovány v době 

velikonočních, svatodušních a vánočních svátků. I zde mají jezdci ze sedel koní daleko lepší přehled o 

dění mezi náhrobky a působí především preventivně. 

Jízdní skupina zabezpečuje v průběhu roku i jako pěší hlídka místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce a plnila další úkoly, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony. 

Strážníci jízdní skupiny se pravidelně podílí na dohledu na přechodu pro chodce u ZŠ Charlotty 

Masarykové ve Velké Chuchli.  

Vedoucí jízdní skupiny pravidelně jedenkrát měsíčně předkládá prostřednictvím vedoucích 

okrskových služeben starostům městských částí přehledy o době výkonu služby v jednotlivých 

lokalitách a na základě jejich požadavků jsou připravovány týdenní plány výkonu služby jízdních hlídek. 

Strážníci jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 vykonávají svou činnost v hlídkové službě s plným 

nasazením na základě požadavku jednotlivých městských částí.  
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Počty odsloužených hlídek v jednotlivých městských částech v letech 2015 až 2021 

Srovnání výkonu služby jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 v letech 2015 až 2021 

 

MČ Lokalita 
Počet hlídek v jednotlivých MČ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Praha 5 

Prokopské údolí, 

Děvín, Portheimka, 

Kinského zahrada, 

Malvazinky, Košíře, 

Slivenec, park Na 

Skalce, Santoška, park 

Klamovka, Vidoule, 

Cibulka 

268 249 202 171 218 244 220 

Radotín 

Radotín, břehy 

Berounky 

(cyklostezka), Lázně, 

chatové osady 

126 118 77 85 84 64 64 

Velká 

Chuchle 

Velká Chuchle, 

Chuchelský háj, břehy 

Vltavy 
226 208 187 225 225 197 207 

Zbraslav Zbraslav, Havlín 108 103 117 123 125 87 93 

Lipence Lipence, Kazín 79 74 49 49 54 42 35 

Lochkov Lochkov, Slavičí údolí 84 80 49 59 56 49 50 

Praha 13 

Centrální park, Nová 

ves, Prokopské údolí, 

okolí Motolského 

potoka, Zličín, Sobín 

155 146 115 70 86 78 60 
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Harmonogram nasazování jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 

 

 

 

Časový úsek 

(měsíce) 

 

lokalita 

 

úkol 

 

leden, únor 

březen 

Malvazinky, Skalka, Santoška, hřbitovy 

na P5 a P16 

VP, SNO, KO hřbitovy 

Chat. osady – Radotín, V. Chuchle, 

Lipence 

KO chatové osady, SNO 

 

duben, 

květen, 

červen 

Skalka, Santoška, hřbitovy na P5 a P16 VP, 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 5,16 a P13 

Prezentace JS, ukázky výcviku 

 

 

 

červenec, 

srpen 

Malvazinky, Skalka, Santoška, hřbitovy 

na P5 a P16 

VP, SNO, KO hřbitovy 

Prokopské údolí, Kinského zahrada, 

Vidoule, Cibulka, břehy Berounky a 

Vltavy, Chuchelský háj, Zbraslav, 

Lipence, Slavičí údolí, Praha 13 – 

Centrální park, Nová ves, Prokopské a 

Dalejské údolí 

Problematika SNO, VP (zakládání 

černých skládek, alkohol, 

znečišťování veřejného 

prostranství), doprava (zákazy 

vjezdu, cyklostezka), nelegální 

těžba dřeva 

 

 

 

 

září, říjen 

Malvazinky, Skalka, Santoška, hřbitovy 

na P5 a P16 

VP, SNO, KO hřbitovy 

Prokopské údolí, Kinského zahrada, 

Vidoule, Cibulka, břehy Berounky a 

Vltavy, Chuchelský háj, Zbraslav, 

Lipence, Slavičí údolí, Praha 13 – 

Centrální park, Nová ves, Prokopské a 

Dalejské údolí 

Problematika SNO, VP (zakládání 

černých skládek, alkohol, 

znečišťování veřejného 

prostranství), doprava (zákazy 

vjezdu, cyklostezka), nelegální 

těžba dřeva 

Chatové osady – Radotín, V. Chuchle, 

Lipence 

KO chatové osady, SNO 

Akce MŠ a ZŠ na P5, P13, P17 Prezentace JS, ukázky výcviku 

 

listopad, 

prosinec 

Malvazinky, Skalka, Santoška, hřbitovy 

na P5 a P16 

VP, SNO, KO hřbitovy 

Chatové 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 

§ 5/1 f § 5/1 g § 5/1 h § 5/1 i § 4/2 § 5/1c § 5/1 a § 5/1 b § 5/1 d § 5/1 e Celkem 

282 48 5 0 61 0 0 1 0 1 398 

 

Přestupky v dopravě 

Měření 

rychlosti 

Zóny 

s dopravním 

omezením 

Pěší zóna 
Zákaz 

vjezdu 

Zákaz 

stání 

Zákaz 

zastavení 

Zákaz 

stání na 

chodníku 

Zákaz 

ostatní 

Jízda na 

červenou 

Jízda ve 

vyhrazeném 

jízdním 

pruhu 

6 69 3 106 28 74 16 181 0 0 

Zákaz 

vjezdu na 

železniční 

přejezd 

Držení 

telefonního 

přístroje 

Přestupky 

ohrožující 

chodce 

Doprava - 

ostatní 
Přechod Křižovatka Pruh 

Zakrytí 

DZ 
Vjezd 

Přestupky 

pivní kola 

0 0 0 1 6 22 40 0 0       0 

Parkoviště 

invalidů 

Vyhrazená 

parkoviště 

Druhá 

řada 

Přestupky 

chodců 

Přestupky 

cyklistů 

Přestupky 

koloběžky 

a ostatní 

Přestupky 

pivní kola 
  Celkem 

2 7 0 3 5 0 0   569 

 

V blokovém řízení 

Kategorie 
Hotově BPNN Celkem 

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

Doprava 22 4400 0 0 22 4400 

Ostatní 0 0 1 600 1 600 

Veřejný pořádek 0 0 0 0 0 0 

Celkem 22 4400 1 600 23 5000 

 

Jinak 

Kategorie Oznámení Domluva VOPP 
 

VOPSP Celkem 

Doprava 3 156 42 345 546 

Ostatní 0 74 0 0 74 

Veřejný pořádek 271 123 2 0 396 

Celkem 274 353 44 345 1016 

 

 

 

  

Kontroly osob 
Zajištění místa 

trestného činu 
Lustrace vozidel 

Předvedení na 

Policii ČR 

Donucovací 

prostředky 

 

Asistence 

332 1 621 0 0 1 
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Statistický přehled činnosti jízdní skupiny OŘ MP Praha 5 za rok 2021 

(činnost nezahrnutá do denního výkazu činnosti) 

Činnost v oblasti veřejného pořádku a pořádku v územní samosprávě 

řešená předáním k dořešení místně příslušnému okrskáři 

    

 
§ 4/2 

  
0 

 
§ 5/1 písm. f) 

Znečištění veřejného prostranství, veřejně 

přístupného objektu, zanedbání povinnosti 

úklidu veřejného prostranství 
0 

 

§ 5/1 písm. h) 

úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo 

neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, 

zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo 

jiné orientační označení, 

0 

 
§ 5/1 písm.g) 

poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné 

prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 

veřejně prospěšné zařízení, 
0 

Kontroly VP 

 
Kontroly dětských hřišť  839 

 
Kontroly hřbitovů a pietních míst   251 

 
Kontroly parků a chráněných území   543 

 
Kontroly chatových a zahrádkářských osad   347 

 
  - počet zjištěných závadových osob 1 

 
Kontroly povolení k odchytu ryb ( rybářských lístků)   24 

 
  - součinnost s rybářskou stráží 0 

Ostatní činnost ve VP 

 
Počet informací podaných občanům    506 

 
Počet přijatých informací od občanů    312 

 
Účast na bezpečnostní akci v rámci OŘ   2 

 
Zajištění společenské, kulturní nebo sportovní akce   13 

 

Počet zastavených vozidel v lesoparcích s dopravním 

omezením  
  

77 

 

Počet hlídek  

  
441 
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Seznam nejdůležitějších akcí v roce 2021: 

Celkem jízdní skupina zabezpečovala 13 akcí. 

Datum druh akce lokalita 

12.6. 2021 Dětský den  Lochkov 

27.6. 2021 Průvod Velká Chuchle 

12.7. 2021 Ukázka Barrandov 

26.7. 2021 ukázka Barrandov 

29.7. 2021 výcvik Řitka 

25.8. 2021 ukázka Barrandov 

26.8.-29.8. 2021 Mezinárodní závody Ostrava 

29.8. 2021 Průvod Písek 

9.9. 2021 Ukázka  Velká Chuchle 

18.9. 2021 Výročí Cementárny Radotín 

2.10. 2021 Hubertova jízda Kačina 

10.11. 2021 Den Veteránů Nám. Kinských 

11.11. 2021 Lampionový průvod Radlice 

 

 

Reprezentace OŘ MP Prahy 5 a MP hl. m. Prahy 

 

Dagmar Grassingerová s koněm Religiosa se zúčastnili XXIII. mezinárodního setkání jízdních 

policií v Ostravě.  

Umístili se na celkovém 2. místě ze všech městských jízdních policií. V dílčí soutěži Cross 

parkur se Dagmar Grassingerová umístila na 3. místě. V zrcadlovém skákání se umístili na 4. místě a 

v policejním parkuru na 6. místě. 
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Grafy 
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