
ŽIVÉ MĚSTO
volební sdružení nestraníků

pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS



OBLAST BEZPEČNOST

PROGRAM:

 Doprava  

 Veřejný pořádek 

 Policie ČR 

 Obecní policie 

 Naše cíle - debata



Doprava



Doprava
Výsledek ankety  

Zdroj: Živé město z.s. , anketa pořádaná při příležitosti veřejné debaty  

34%

37%

0%

29%

0%

Je podle Vás bezpečnost dopravy ve městě problémem?

určitě ANO

spíše ANO

nevím

spíše NE

určitě NE



Doprava
Výsledek ankety  

Zdroj: Živé město z.s. , anketa pořádaná při příležitosti veřejné debaty  

24%

30%
19%

27%

0%

Myslíte si, že se bezpečnost v dopravě ve městě zhoršuje?

určitě ANO

spíše ANO

nevím

spíše NE

určitě NE



Doprava
Výsledek ankety  

Zdroj: Živé město z.s. , anketa pořádaná při příležitosti veřejné debaty  

0%

13%

24%

49%

14%

Je problematice bezpečnosti dopravy věnována dostatečná 

pozornost?

určitě ANO

spíše ANO

nevím

spíše NE

určitě NE



Silnice I/17  
 Stávající silnice I/17 je součástí sítě silnic I. třídy, která v 

západovýchodním směru propojuje střední a východní 

Čechy

 Silnice plní funkci propojky silnice I/38 , I/37 a silnice 

I/35 budoucí R 35

 Ve schválených Zásadách územního rozvoje 

Pardubického kraje je silnice I/17 zařazena mezi

komunikace nadmístního významu s návrhem výstavby 

obchvatů obcí významně dotčených průjezdnou 

dopravou.



Silnice I/17  

 V současné době je silnice I/17 vedena centry 
měst a obcí, stávající intenzity dopravy již v 
současné době způsobují problémy jak z hlediska
dopravy, tak i z hlediska její bezpečnosti a vlivů
na životní prostředí. Mezi nevyhovující lze zařadit 
průjezdní úseky Heřmanovým Městcem a 
Chrudimí.

 Stavající intenzita dopravy cca 8000 vozidel/den

Zdroj: Vyhledávací studie stavby I/17 Heřmanův Městec–Bylany k 09/2013



Řešení narůstající dopravy?

Jediné možné !!!

OBCHVAT



Silnice 1/17 - obchvat



Územní plán a obchvat silnice1/17



Naše řešení 

stávajícího stavu ?



Silnice I/17 – stav přípravy  

Zdroj: Vyhledávací studie stavby I/17 Heřmanův Městec–Bylany k 09/2013



Silnice I/17
Přechody



Přechody pro chodce
Bezpečnostní prvky



Doprava
Máme co zlepšovat   

 ulice Sokolská

 regulace LKW

 stav osvětlení

 v klidových zónách technické prvky zpomalení dopravy

 regulace rychlosti 

 parkovací stání

 městské cyklostezky



Doprava
Jak dosáhnout zlepšení?  

 efektivně komunikovat s vlastníky komunikací 

 dívat se kolem sebe (jinde to jde – u nás to půjde taky)

 nepřehlížet potřeby občanů

 aktivně vyhledávat zdroje financování

 vytvořit funkční komunikační kanál občan - radnice



Veřejný pořádek



Veřejný pořádek
Výsledek ankety  

Zdroj: Živé město z.s. , anketa pořádaná při příležitosti veřejné debaty  

15%

72%

0%

8%
5%

Setkáváte se ve svém okolí 

s vandalismem?

Ano pravidelně

Ano občas

nevím

spíše Ne

rozhodně Ne

5%

37%

16%

34%

8%

Setkáváte se ve svém okolí 

s majetkovou trestnou činností

Ano pravidelně

Ano občas

nevím

spíše Ne

rozhodně Ne



Veřejný pořádek
Výsledek ankety  

Zdroj: Živé město z.s. , anketa pořádaná při příležitosti veřejné debaty  

10%

66%

16%

8%

0%

Souhlasíte s tvrzením, že Heřmanův 

Městec je bezpečné město?

určitě ANO

spíše ANO

nevím

spíše NE

určitě NE

23%

51%

13%

10%

3%

Setkáváte se ve svém okolí 

s drogovou problematikou

Ano

pravidelně
Ano občas

nevím

spíše Ne

rozhodně Ne



Veřejný pořádek
Výsledek ankety  

Zdroj: Živé město z.s. , anketa pořádaná při příležitosti veřejné debaty  

8%

10%

31%

49%

2%

Je bezpečnosti ve městě věnována 

dostatečná pozornost?

určitě ANO

spíše ANO

nevím

spíše NE

určitě NE

5%
5%

49%

38%

3%

Je bezpečnost ze strany města 

dostatečně finančně podporovaná?

určitě ANO

spíše ANO

nevím

spíše NE

určitě NE



Veřejný pořádek-současnost

 Je Heřmanův Městec bezpečné místo pro život !?

 Obvodní oddělení PČR Heřmanův Městec

 Absence Městské policie

 Současná situace dává pocit klidu…bude nám to 

vždy stačit ? 



Policie ČR 
Úkoly policie

 ochrana bezpečnosti osob a majetku

 ochrana veřejného pořádku

 předcházení trestné činnosti

 plnění úkolů podle trestního řádu a další úkoly při 
péči o dodržování pořádku a bezpečnosti v České 
republice podle různých právních předpisů

Při plnění svých úkolů Policie ČR působí na území 
celého státu

Priorita PČR - potírání a řešení přestupkové a 
trestné činnosti



Policie ČR
PČR Heřmanův Městec - 56 obcí, 140 km2, 12000 obyvatel

Nejvyšší kriminalita = Heřmanův Městec a Prachovice



Obecní (městská) policie

 Obecní policie v České republice je orgánem 

obce, který zabezpečuje místní záležitosti 
veřejného pořádku v rámci působnosti obce a 

plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení 

obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

 Obecní policii zřizuje a ruší zastupitelstvo obce 

obecně závaznou vyhláškou. Působnost obecní 
policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním 

poměru k obci. 



Obecní policie
Úkoly 

Obecní policie je orgánem obce, ne orgánem státu. Proto zásadně 
působí jen na území své "domovské" obce. V ní se stará o hlavně o 

tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jsou 

v působnosti obce.

 Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení 

obce, pravidel občanského soužití, čistoty na veřejných 

prostranstvích, dopravních pravidel v obci

 Přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a k prevenci 

kriminality v obci

 Odhalování a postih některých přestupků a jiných správních 

deliktů.

 Poskytování služeb Městské policie ostatním obcím

 Spolupráce s PČR – vzájemná komunikace

 Obecní (městská) policie je služba občanům!!!



Obecní policie
Kdo plní úkoly obecní policie, když ji obec nezřídí?

 Plněním úkolů obecní policie může pověřit některého 

zaměstnance obecního úřadu.

 Může uzavřít dohodu s jinou obcí, aby obecní policie této jiné 

obce působila i v obci, která obecní policii nezřídila. 

 V některých záležitostech může požadovat i spolupráci po Policii 

ČR.



Městský kamerový systém
Úloha a smysl 

 Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je 
zajistit monitorování vybraných rizikových lokalit v obci. 
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) má vyvolat větší 
pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že 
MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou 
součástí prostředků policie pro prevenci, odhalení a následné 
vyhodnocení trestného činu. 

 Dle zákona o PČR je úložiště dat z městského kamerového 
systému na PČR, případně Městské policii, která s daty smí 
nakládat dle znění zákona. 



Veřejný pořádek - naše VIZE

 Zřízení městské policie a její efektivní řízení ve 
prospěch občanů Heřmanova Městce

 Zlepšení komunikace mezi radnicí a PČR

 Prevence a připravenost ve všech oblastech 

bezpečnosti v Heřmanově Městci 



REKAPITULACE



CO JSME ŘEKLI
MĚSTO JE MOZAIKA OBLASTÍ K ŘEŠENÍ – VIDÍME TŘI PILÍŘE, 

KTERÉ JSOU ZÁKLAD PRO DOBRÝ OBČANSKÝ ŽIVOT

HOSPODAŘENÍ

SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT

BEZPEČNOST



CO JSME ŘEKLI
NA TÉMA: HOSPODAŘENÍ

 NAŠÍM CÍLEM JE:

 stanovená a veřejně definovaná koncepce

 zvýšené příjmy rozpočtu

 snížené výdaje v nerozvojových oblastech

 NAŠÍ CESTOU K CÍLI JE:

 koncepce = definice klíčových investic a formy jejich 

financování

 zvýšení příjmů = dotace EU, stát, kraj = zřízení samostatného 

oddělení města

 snížení výdajů = transparentnost výběrových řízení – elektronické 

aukce, spolupráce se spádovými obcemi, investice výhradně 

dle koncepce a strategie + výrazné snížení nákladů na regionální 

a místní správu – chod radnice tvoří více než 28% rozpočtu!



CO JSME ŘEKLI
NA TÉMA: SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT

 NAŠÍM CÍLEM JE:

 maximální aktivita pro podporu občanů všech věkových kategorií

 role města jako koordinátora všech aktivit

 společensky atraktivní a turisticky vyhledávané město

 NAŠÍ CESTOU K CÍLI JE:

 koncepce školství = musí odrážet nárůst a pokles žáků, stejně tak poměr 

místních a dojíždějících + spolupráce se spád. obcemi

 spolková činnost = pravidla, podpora vzniku a činnosti v jakékoliv oblasti

 městské budovy, vhodná místa pro kulturu a sport = hledat cesty

 Konopáč = přestat přehlížet jeho turistický úpadek

 informovanost občanů = využít moderní technologie, zlepšit městský 

zpravodaj i rozhlas

 zvýšit povědomí o městě = cílený marketing, partnerská města, městské 

slavnosti



CO JSME ŘEKLI
NA TÉMA: BEZPEČNOST

 NAŠÍM CÍLEM JE:

 Bezpečné, pořádkumilovné „živé“ město

 NAŠÍ CESTOU K CÍLI JE:

 vlastní Městská policie + kamerový systém = vzor z populačně 

podobného města

 obchvat města - nenechat spát, musí být dlouhodobým cílem a stále 

živým, ne nekonečným čekáním

 bezpečnost chodců = retardéry, zpomalovací semafory, osvětlené 

přechody

 koordinace dopravy uvnitř města = nadměrná doprava, obytné zóny, 

místa s omezením rychlosti, parkovací stání

 vyhlášky, poplatky = pouze Městská policie může být prostředníkem k 

zajištění efektivnosti plnění vydaných vyhlášek a nařízení města



Život ve městě se 

týká nás všech

Současný stav známe, ale 
jsme přesvědčeni, že to jde 
i lépe.

A JSME PŘIPRAVENI TO 
DOKÁZAT!

ZÁVĚREM:



DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS!
VĚŘÍME, ŽE SE NESCHÁZÍME NAPOSLED

A TO I PŘES TO – ŽE NÁS ČEKAJÍ

KOMUNÁLNÍ VOLBY

10.-11. ŘÍJNA 2014


