Město Uherské Hradiště
Starosta

Zásah městské policie
1) Zda došlo v souvislosti se zásahem městské policie města Uherské Hradiště dne 10.3.2021
k ponechání nezletilé osoby bez dozoru.
Při zákroku brala hlídka ohled na přítomné dítě, a to od prvotního upozornění otce na chybějící ochranu
dýchacích cest. Před použitím donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) bylo dítě převzato z náruče
muže, aby nedošlo k jeho zranění, a následně jej až do ukončení celého zásahu a předání zpět otci
měla v náručí přítomná dospělá osoba. Nicméně zasahující hlídka po celou dobu dítě monitorovala,
stejně jako druhá hlídka městské policie, která vzhledem k blízkosti služebny městské policie na místo
dorazila v řádu desítek sekund. Tato hlídka pak přítomnou osobu s dítětem v náručí doprovodila na
služebnu městské policie, kde bylo dítě neprodleně předáno otci. Dítě po celou dobu zásahu nebylo
ponecháno bez dozoru.
2) V případě, že na předchozí otázku je Vaše odpověď kladná, zda došlo během této doby
k ohrožení života této nezletilé osoby (např. rizikem vstupu do vozovky, apod.).
V průběhu celého zásahu nedošlo k ohrožení života dítěte.
3) Zda došlo u tohoto případu k přivolání PČR/předání k řešení PČR.
Vzhledem k tomu, že zákroky, ke kterým došlo v průběhu zásahu, jsou dle zákona v pravomoci
strážníků městské policie, nedošlo k přivolání PČR. Případ bude dále postoupen ke správnímu orgánu
k dořešení přestupkového jednání. Samotný zákrok strážníků je pak v současné době v šetření PČR.
Ze strany Městské policie Uherské Hradiště byly k tomuto poskytnuty veškeré potřebné a dostupné
podklady (záznamy z kamerového systému, písemné podklady apod.).
4) Kolik osob je zaměstnáno na pracovní pozici - městský policista ve Vašem městě.
Na pracovní pozici strážník je u Městské policie Uherské Hradiště zaměstnáno 24 osob.
5) Kolik je ve Vašem městě služeben městské policie.
V našem městě disponuje městská policie 1 služebnou s nepřetržitým provozem.
6) Kolika služebními vozidly disponuje městská policie ve Vašem městě.
Městská policie Uherské Hradiště využívá ke své činnosti 2 služební vozidla, která jsou opatřena
barevným označením vozidel městské policie, výstražným světelným a zvukovým zařízením, a 1 osobní
vozidlo bez tohoto označení.
7) Využívá městská policie ve Vašem městě alternativní způsoby dopravy – jízdní kola, segway,
koně, apod.? Pokud ano, prosím o sdělení počtů.
Tyto způsoby dopravy Městská policie Uherské Hradiště nevyužívá.
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