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1. Úvod do problematiky obecní policie 

 

Městská policie Kojetín byla zřízena městem Kojetín jako orgán obce, zabezpečující místní 

záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města Kojetín a jeho místních částích 

Popůvky a Kovalovice. Dále také plní úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii (dále jen zákon o obecní policii), nebo zvláštními zákony. 

Dle výše zmíněného zákona o obecní polici, řídí Obecní polici starosta nebo jiný člen 

zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Obecní policii tvoří zaměstnanci obce do 

ní zařazení.  

Věcnou působnost obecní policie stanovuje také Zákon o obecní policii, kde je v § 2 uvedeno, 

že obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 

• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

• podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí 

opatření k jeho obnovení 

• podílí se na prevenci kriminality v obci 

• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci 

• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 

údaje o obecní policii. 

 

Snahou Městské policie Kojetín je přispívat k zajištění pořádku, bezpečnosti a klidu ve městě. 
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2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 

 

V roce 2021 byl početní stav Městské policie Kojetín v plné výši devíti strážníků. Ke konci 

roku 2021 jeden ze strážníků ukončil pracovní poměr na vlastní žádost. Z tohoto důvodu bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na pozici nového strážníka MP Kojetín. Všichni stávající strážníci 

splňují veškeré podmínky vyplývající ze zákona o obecní policii týkající se jak vzdělání, 

odborné způsobilosti, tak i bezúhonnosti a spolehlivosti.  

Výkon služby je zajišťován dvoučlennými hlídkami, které tvoří velitel hlídky a člen 

hlídky. MP Kojetín pracuje v rámci nepřetržitého provozního režimu, což znamená, že občané 

města Kojetína mohou služby Městské policie využívat kdykoli bez omezení a v kteroukoli 

denní nebo noční dobu. MP Kojetín má území města Kojetína a místních částí Popůvek  

a Kovalovic rozděleno do čtyř okrsků. Každý z těchto okrsků je přidělen jedné z hlídek MP 

Kojetín do územní odpovědnosti. 

 

3. Služebna, materiální vybavení a další prostředky 

 

Služebna Městské policie Kojetín je situována v přízemí budovy radnice. Městská policie je 

vybavena potřebnou technikou, jako například odchytovými prostředky pro odchyt zvířat, a to 

jak pro odchyty psů, tak i pro odchyty plazů, teleskopickým žebříkem, technickým 

prostředkem pro zabránění odjezdu vozidla, dopravními kužely, specializovanou lékárničkou, 

nebo digitálním testerem pro analýzu alkoholu v dechu a dalšími pro výkon služby 

potřebnými prostředky. Celkové materiální a technické zabezpečení Městské policie je 

dostačující k zabezpečení úkolů Městské policie. Technický pokrok a jejich každodenní 

používání však vyžaduje postupnou obměnu spojenou s jejich modernizací. Městská policie 

Kojetín v současné době disponuje služebním motorovým vozidlem VW Caddy. V roce 2022 

je plánováno pořízení nového služebního vozidla MP Kojetín, které nahradí stávající služební 

vozidlo z důvodu jeho značného opotřebení. V letním období strážníci využívají při výkonu 

služby rovněž skútr zn. Peugeot a dvě služební horské jízdní kola. 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) byl v roce 2021 za finanční 

podpory Olomouckého kraje opět rozšířen o další kamerové body. Na druhou stranu byli 

některé kamerové body, které již ztratili opodstatnění zrušeny. V současné době tak MKDS 

disponuje 36 kamerovými body. Rovněž bylo pořízeno nové diskové pole umožňující 
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zálohování většího počtu dat. Záznamy z MKDS jsou často využívány i ze strany Policie ČR, 

kdy díky těmto záznamům se podařilo objasnit bezpočet protiprávních jednání na území 

města.  

 

4. Součinnost a spolupráce 

 

V uplynulém roce 2021 Městská policie Kojetín spolupracovala s MěÚ Kojetín a ostatními 

organizacemi, které zřizuje město Kojetín. Jmenovat můžeme součinnost s odborem vnitřních 

věcí školství a kultury, finančním odborem, odborem výstavby, životního prostředí a dopravy, 

která je již díky mnoholeté spolupráci na velmi vysoké úrovni. Primárně se jedná o spolupráci 

při doručování písemností správních orgánů, doručování písemností určených zastupitelům či 

asistenci strážníků při úředních úkonech, předvádění osob, asistence při šetření v 

domácnostech méně přizpůsobivých občanů, oznamování černých skládek na území města a 

jeho přilehlých částech, poškození veřejné zeleně, poškozené dopravní značení, vraky vozidel 

stojících na místních komunikacích a jiné.  

Městská policie přispěla svou činností v průběhu roku 2021 k zajištění veřejného pořádku při 

konání společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Kojetín.  

Téměř každodenně spolupracovali kojetínští strážníci se složkami integrovaného 

záchranného systému. Především s obvodním oddělením PČR Kojetín, Hasičským 

záchranným sborem Kojetín a Zdravotnickou záchrannou službou Přerov či Olomouc. Těmto 

subjektům byla poskytnuta asistence v 116 případech.   

Dále Městská policie Kojetín spolupracovala i s organizacemi jako jsou Centrum 

sociálních služeb Kojetín, místní školy, Dům dětí a mládeže, firma Technis a ostatními 

organizacemi, které požádali o spolupráci, nebo byla spolupráce s nimi potřebná pro 

zabezpečení stanovených úkolů.  

Městská policie poskytovala také pomoc občanům města, která přímo nesouvisela 

s řešením protiprávního jednání.  
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Součinnost MP s dalšími subjekty: asistence MP Kojetín 

Policii ČR 79 

HZS 23 

RZS 14 

orgánům města 97 

jiným správním orgánům 71 

spol. Multi-S 24 

 

5. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 

 

Strážníci se stejně jako v předchozích letech zaměřovali především na oblast zabezpečování 

záležitostí veřejného pořádku. Prováděli pravidelné pěší kontroly města v kombinaci 

s patrolou za pomoci služebního vozidla, se zaměřením na kontrolu narušování veřejného 

pořádku, rušení nočního klidu, poškozování majetku občanů a mobiliáře města, veřejné 

pohoršování, znečišťování veřejných prostranství a další projevy vandalismu. Hlídky Městské 

policie, na žádost zaměstnanců Českých drah, několikrát denně prováděli kontroly nádraží ČD 

a jeho okolí. Také docházelo ke kontrolám okolí škol v době příchodů a odchodů žáků ze 

školy, pravidelným kontrolám městského hřbitova, dětských hřišť a dalších míst, kde se 

vyskytovala větší koncentrace lidí, jako je prodejna Albert, v letních měsících koupaliště a 

jiných. Strážníci celoročně dohlíželi na bezpečné přecházení žáků základních škol na 

přechodech pro chodce v blízkosti škol.  V uplynulém roce strážnici dohlíželi také na 

dodržování stanovených vládních opatřeních souvisejících s probíhající epidemii Kovid.  

K dalším standartním úkolům Městské policie Kojetín patří odchyt zatoulaných zvířat, 

kdy v roce 2021 se jednalo o 89 odchytů. Nejčastěji se jedná o odchyt zatoulaných psů. Po 

odchycení toulavého psa jej strážníci umístí do záchytného kotce, kde se o něj starají do doby, 

než se podaří dohledat majitele takto zaběhnutého psa nebo jej umístit do adoptivní péče či do 

psího útulku. 

V níže přiložené tabulce jsou uvedeny počty jednotlivých přestupků projednaných 

strážníky MP Kojetín za rok 2021.  
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Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín 

 

 
   

 

 

Přestupky 
Blokové 

pokuty 

Oznámení spr. 

orgánům 
Domluvy Celkem za rok 

 

 
§ 125c 324 16 99 439  

 
Zák. 65/2017 4 7 10 21  

 
§ 5 10 11 108 129  

 
§ 7 2 15 11 28  

 
§ 8 9 13 12 34  

 
§ 4/2 11 2 8 21  

 

Celkem: 360 64 

 

248 672  

 
 

 

Vysvětlivky: 

§ 125c – dopravní přestupky 

Zák. č. 65/2017 – přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 

§ 5 – přestupky proti veřejnému pořádku 

§ 7 – přestupky proti občanskému soužití 

§ 8 – přestupky proti majetku 

§ 4/2 – přestupky porušující vyhlášky města 

 

Celkový počet zaevidovaných událostí řešených Městskou policii Kojetín za rok 2021 je 1627 

událostí. 
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6. Prevence kriminality 

 

Městská policie se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku každoročně 

podílí také na prevenci kriminality v obci. Snaží se preventivně působit na občany všech 

věkových kategorií, zejména cíleně oslovovat děti a mládež se zaměřením na bezpečné 

chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí prostřednictvím přednášek, 

besed, prezentací a účastí na různých akcích. V roce 2021 se stejně jako ve všech oblastech 

života tak i v přednáškové činnosti Městské policie Kojetín odrazil výskyt pandemie 

Koronaviru, kdy se z důvodu ochrany před možným šířením této nákazy přednášková činnost 

po většinu roku nemohla uskutečnit. Městská policie z tohoto důvodu uskutečnila pouze dvě 

přednášky. 

 

Městská policie Kojetín ve spolupráci s Městským úřadem Kojetín a Centrem sociálních 

služeb Kojetín v roce 2020 zavedla novou službu pro seniory žijící ve městě Kojetín, a to 

možnost vypůjčení takzvaného Seniorského tlačítka. V roce 2021 bylo zapůjčeno osaměle 

žijícím seniorům dalších 5 ks Seniorských tlačítek, Za rok 2021 bylo ze strany městské policie 

provedeno 25 výjezdů z důvodu přijetí S.O.S. signálu přijatého prostřednictvím těchto tlačítek 

od seniorů nacházejících se v nouzi.   
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7. Realizace koncepce prevence kriminality 

 

V roce 2019 byla městem Kojetín vypracována koncepce prevence kriminality města Kojetína 

na období let 2019-2023. Kontrolou a hodnocením realizace této koncepce byl pověřen 

Manažer prevence kriminality, kdy pozice manažera prevence kriminality byla svěřena 

veliteli Městské policie Kojetín. Mezi hlavní úkoly Manažera prevence kriminality patří 

koordinace preventivních aktivit na území města, koordinace činnosti jednotlivých subjektů 

podílejících se na preventivních aktivitách. Každoročně prostřednictvím Zprávy o činnosti 

Městské policie Kojetín předkládá ZM hodnocení realizace Koncepce a navrhuje její 

upřesnění, doplnění apod. 

 

V uvedené koncepci jsou jednotlivé aktivity rozděleny do konkrétních opatření: 

 

Realizace opatření č. 1: 

Výkonem funkce Manažera prevence kriminality byl pověřen velitel Městské policie Kojetín. 

Tato pozice byla zřízena od 01. 01. 2020. Manažer prevence kriminality v průběhu roku 2021 

koordinoval činnost jednotlivých subjektů podílejících se na preventivních aktivitách.  

 

 

7.1.  Práce s dětmi a mládeží 

 

Každodenní práce s dětmi a mládeží nejen ve školách, ale i v rámci volnočasových aktivit je 

jedním z prostředků, jak z nich vychovat občany čestné, pracovité a poctivé. Bohatá zájmová 

činnost je nejlepší prevencí v boji proti kriminalitě či drogám. Naučit děti a mládež úctě ke 

starším a toleranci k ostatním je velmi nesnadný úkol. Přispět mohou zájmové činnosti 

v kolektivu i sport. Město Kojetín se snaží zajistit odpovídající podmínky pro využívání 

volného času dětí např. budováním dětských hřišť – v uplynulém období byla vybudována 2 

moderní dětská hřiště. Zajistit nejen jejich údržbu, ale i veřejný pořádek a bezpečnost dětí na 

nich, je stálým úkolem do budoucna. 

 

Opatření 2. Podpora činnosti organizací pro zájmovou činnost 
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Nadále podporovat činnost DDM Kojetín, MěKS Kojetín i ZUŠ, motivovat děti k tomu, aby 

se do zájmových činností zapojovaly a účelně tak trávily volný čas (zvýhodněný vstup na 

koupaliště, sportovní haly apod.) 

Termín: 2020-2023 

Zajišťuje: RM, ředitelé PO 

 

Realizace opatření č. 2 za rok 2021: 

Město Kojetín nadále podporuje činnost DDM Kojetín, MěKS Kojetín a ZUŠ Kojetín. Tyto 

organizace svou bohatou činností nabízí kvalitní plnění volného času dětí, mládeže a 

dospělých. Široká nabídka aktivit je účastníky programů těchto organizací hojně využívána. 

Kvalitní a smysluplné využívání volného času je neustále rozšiřováno a aktualizováno, tak 

aby byly pokryty potřeby všech věkových skupin. Ve své činnosti tyto organizace úzce 

spolupracují s Městem Kojetín, MP Kojetín, ZŠ Kojetín a ostatními organizacemi v okolí. 

 

Opatření 3. Podpora činnosti sportovních organizací 

 

Podporovat činnost sportovních klubů ve městě jejich propagací a finančními dotacemi. 

Motivovat děti a mládež k aktivnímu sportu i pravidelným oceňováním sportovců od 

sportovních nadějí po vrcholové sportovce. 

Termín: 2020-2023 

Zajišťuje: RM, ZM 

 

Realizace opatření č. 3 za rok 2021: 

Město Kojetín v průběhu roku finančně podporovalo sportovní kluby ve městě, a to 

prostřednictvím finančních dotací. Od motivace dětí a mládeže prostřednictvím pravidelného 

oceňování bylo v uplynulém roce upuštěno z důvodu pokračujícího výskytu pandemie 

Koronaviru a ochrany před možným šířením této nákazy. 

 

7.2. Spolupráce v rámci kojetínských škol  

 

Kvalitní školství je základním kamenem pro výchovu mladé generace. Podíl města na 

vybavení a údržbě škol je jednou z priorit vedení města. Kvalitou prostředí však péče o 
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vzdělávání pouze začíná, nezbytná je i atmosféra ve škole, porozumění mezi učiteli a žáky, 

zajištění rovnosti při vzdělání, boj proti šikaně, prevence proti kriminalitě a drogám. 

 

Opatření 4. Inkluze na ZŠ a MŠ 

 

Zapojení města do projektu – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, podání 

žádosti o dotaci. 

Termín: 2020 (následná realizace při schválení dotace do 2022) 

Zajišťuje: ředitelé ZŠ, MŠ, MěÚ 

 

 

 

Realizace opatření č.4 za rok 2021: 

ZŠ využívají ve své činnosti asistentů pedagogů, kteří podporují ve vzdělávání zejména děti 

se speciálně vzdělávacími potřebami. Na ZŠ Sv. Čecha v rámci inkluze byla školou zřízena 

přípravná třída, která se osvědčila. Děti v ní získávají základní dovednosti, které je připravují 

na vstup do první třídy. Dále na ZŠ Sv. Čecha funguje doučování, kroužky čtenářské 

gramotnosti a další. Kontakt s rodiči usnadňuje pozice školního asistenta. ZŠ Sv. Čecha se 

zapojuje do celé řady inkluzivních projektů. Například APIV, jehož cílem je podpořit 

realizaci společného vzdělávání.  

 

Opatření 5. Podpora prevence na školách 

 

Prostřednictvím ředitelů škol a zástupce zřizovatele ve školských radách ZŠ zajistit dostatek 

kvalitních akcí zaměřených na prevenci kriminality a boj proti drogám, na bezpečnost i 

zvyšování právního povědomí; pomoc se zajištěním vhodných lektorů ať už z řad MP či 

jiných organizací (např. KAPPA-HELP Přerov, z.s.). 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM, ředitelé ZŠ, MŠ, 
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Realizace opatření č. 5 za rok 2021: 

V uplynulém roce 2021 z důvodu již zmíněného výskytu pandemie Koronaviru, bylo 

upuštěno od převážné většiny přednáškové činnosti ve všech místních školských zařízeních, 

ve věci prevence kriminality, bezpečnosti, boji proti drogám a zvyšování právního podvědomí 

žáků. MP Kojetín v roce 2021 proto uskutečnila pouze dvě přednášky. 

 

Opatření 6. Podpora kvality vzdělávání na školách.  

 

Podílet se na zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ i MŠ pravidelným investováním do vybavení 

i údržby škol. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM 

 

Realizace opatření č. 6 za rok 2021: 

Město Kojetín podporovalo i v průběhu roku 2021 kvalitu vzdělávání na školách investicemi 

do vybavení i údržby místních škol. 

 

Opatření 7. Oceňování žáků ZŠ  

 

Motivovat děti k aktivní práci ve škole tím, že každoročně bude řada z nich oceněna při 

setkání vedení města s nejlepšími žáky. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: vedení města, ředitelé škol 

 

Realizace opatření č. 7 za rok 2021: 

Z důvodu pokračující pandemie Koronaviru a s tím spojeného zákazu kontaktu osob se i 

v roce 2021 nekonaly setkání vedení města s nejlepšími žáky, a proto bylo upuštěno od 

každoročního oceňování žáků.   

 

7.3. Péče o seniory  

 

Velmi ohroženou skupinou občanů z pohledu bezpečnosti jsou senioři. Jejich informovanost o 

aktuálních hrozbách a vzdělávání v oblasti prevence bezpečnosti je efektivní metodou, jak 
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zvýšit jejich schopnost bránit se nepříznivým vlivům a posílit adekvátní reakce na vzniklé 

ohrožení. 

 

Opatření 8. Semináře pro seniory  

 

Provádění pravidelných seminářů z oblasti prevence kriminality, kybernetické bezpečnosti, 

ochrany zdraví apod. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, Komise, ve spolupráci s CSS 

 

Realizace opatření č. 8 za rok 2021: 

Jak již bylo výše zmíněno, z důvodu výskytu pandemie Koronaviru a ochrany před možným 

šířením této nákazy se přednášková činnost v roce 2021 nemohla uskutečnit, obzvláště u 

rizikové skupiny seniorů, kdy sdělováním alespoň základních informací seniorům ve věci 

prevence a ochrany se ujaly pracovnice CSS.  

             

Opatření 9.  Seniorská obálka 

 

Zapojení města do projektu „Seniorská obálka“ a prostřednictvím CSS a odboru VVŠK MěÚ 

Kojetín rozšíření těchto obálek mezi co největší počet seniorů a zdravotně postižených. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: CSS, MěÚ – VVŠK 

 

Realizace opatření č. 9 za rok 2021: 

Informace k Seniorské obálce obdrželi senioři na akci pořádané Centrem sociálních služeb 

Kojetín v říjnu 2019. Celkem bylo na tomto setkání zúčastněným seniorům vydáno 75 

Seniorských obálek. Následná distribuce Seniorských obálek v roce 2019 byla realizována 

pracovnicemi úseku sociálních věcí, odboru VVŠK, MěÚ Kojetín, rovněž tak pracovnicemi 

Centra sociálních služeb Kojetína a Centra denních služeb Charity Kojetín. Celkem v roce 

2019 bylo seniorům distribuováno cca 250 ks Seniorských obálek.  

V roce 2020 bylo pracovnicemi úseku sociálních věcí vydáno klientům v kanceláři 15 

Seniorských obálek s nabídkou pomoci při jejich vyplnění, 18 obálek bylo distribuováno 

obyvatelům v domech s pečovatelskou službou, do ordinací lékařů v Kojetíně bylo předáno 
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k další distribuci 50 Seniorských obálek. Pracovnicemi Centra sociálních služeb Kojetín bylo 

v roce 2020 vydáno 20 seniorských obálek. Celkem v roce 2020 bylo distribuováno 103 ks 

Seniorských obálek.  

V průběhu roku 2021 bylo distribuováno občanům města Kojetína celkem 68 ks Seniorských 

obálek. Pracovnicemi úseku sociálních věcí bylo vydáno klientům 15 ks obálek, do ordinací 

lékařů bylo předáno k další distribuci 40 ks Seniorských obálek. Pracovnicemi Centra 

sociálních služeb Kojetín bylo vydáno 13 ks obálek.  

Seniorskou obálku je možné si vyzvednout u pracovnic úseku sociálních věcí nebo u 

sociálních pracovnic Centra sociálních služeb Kojetín, formulář je rovněž ke stažení na 

webových stránkách města www.kojetin.cz Potřebuji vyřídit. 

 

 

Opatření 10. Tísňové (Seniorské) tlačítko  

 

Zavedení služby „tísňové tlačítko“ pro seniory v rámci celého Kojetína, včetně místních částí. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP 

 

Realizace opatření č. 10 za rok 2021: 

V roce 2021 bylo zapůjčeno dalších 5 ks. takzvaného Seniorského tlačítka. Za rok 2021 bylo 

ze strany městské policie provedeno 25 výjezdů z důvodu přijetí S.O.S. signálu přijatého 

prostřednictvím těchto tlačítek od seniorů nacházejících se v nouzi.   

 

7.4. Oblast sociální práce 

 

Sociální práce je v rámci Kojetína zajišťována zejména prostřednictvím úseku sociálních věcí 

MěÚ Kojetín a CSS Kojetín. Nezbytná je však jejich spolupráce s dalšími subjekty. 

Povinnosti úředníků jsou přesně vymezeny právními předpisy a není nezbytné je opětovně 

vymezovat v tomto dokumentu. 

 

Opatření 11. Informovanost občanů 

 

Zvýšit informovanost o možnosti sociálního poradenství jak v oblasti SPOD, tak pro osoby v 

tíživé sociální situaci, a to prostřednictvím letáků a článků v Kojetínském zpravodaji. 
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Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MěÚ – úsek SV 

 

Realizace opatření č. 11 za rok 2021: 

Leták poskytující informace týkající se sociální pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci 

byl zpracován úsekem SV v měsíci říjnu 2020, v listopadu 2020 byl zveřejněn na webových 

stránkách města a umístěn na nástěnce úseku SV. 

Leták s informacemi týkajícími se SPOD byl v říjnu 2020 předán řediteli ZŠ Sv. Čecha 

Kojetín k možnému využití, sociálními pracovnicemi bylo poskytnuto rovněž sociální 

poradenství.  

Článek týkající se sociálních záležitostí byl v Kojetínském zpravodaji byl publikován v měsíci 

prosinci 2020. 

V roce 2021 pracovnice úseku sociálních věcí informovaly občany města o poskytování 

sociálního poradenství při osobních setkáních, dále prostřednictvím letáků umístěných na 

nástěnce a webových stránkách města Kojetína. V měsíci prosinci 2021 byl uveřejněn 

v Kojetínském zpravodaji článek s informacemi o nabídce sociálního poradenství a pomoci 

při řešení nepříznivé sociálních situace.  

 

Opatření 12. Spolupráce organizací ve městě 

 

Podporovat spolupráci institucí ve městě s organizací Člověk v tísni, o.p.s, při realizaci 

projektu komunitní práce – volný čas mládeže v Kojetíně, např. při zajištění F3 fotbalu. 

Současně podporovat spolupráci institucí ve městě s organizací KAPPA-HELP, z.s., zejména 

při osvětové a vzdělávací činnosti. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM, MěÚ – úsek SV 

 

Realizace opatření č.12 za rok 2021: 

V roce 2020 probíhala vzájemná spolupráce se zástupci organizací Člověk v tísni, o.p.s. a 

KAPPA-HELP, z.s.  

Sdružením KAPPA-HELP byla v rámci osvětové činnosti uskutečněna v únoru 2020 na ZŠ 

Sv. Čecha, Kojetín na 1. stupni lekce primární prevence. Workshop ve školním roce 

2019/2020 nebyl na školách realizován. Pracovníci terénních programů nadále průběžně 
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informují obyvatele města Kojetína o poskytovaných službách terénních programů. Z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie Covid-19 byly osvětové a vzdělávací 

činnosti omezeny. 

Pracovníky organizace Člověk v tísni byl v roce 2020 na ZŠ Svatopluka Čecha realizován 

preventivní workshop pro žáky 8. a 9. tříd. Proběhla osobní schůzka v Charitě města Kojetína, 

a to s vedoucí azylového domu a sociálně aktivizačních služeb.  Četnost výjezdů monitoringu 

byla ovlivněna příchodem pandemie Covid-19 omezeními, které pandemie vyvolala a změnou 

pracovníků, kteří budou monitoring realizovat. 

 

KAPPA-HELP, z.s. v průběhu roku 2021 působila na území města Kojetína v rámci 

Terénních programů KAPPA-HELP. Cílovou skupinou Terénních programů jsou osoby 

závislé na nealkoholových návykových látkách, osoby ohrožené závislostí a jejich blízcí. 

Terénní pracovníci pravidelně jednou týdně (středa) zajíždějí do města Kojetína za stálými 

klienty, provádějí monitoring a vyhledávají klienty nové. Díky automobilu poskytují služby 

také v obcích okolo Kojetína (Uhřičice, Měrovice nad Hanou). Na ul. 6. května 1373 sídlí 

Poradenské centrum pro problémy se závislostmi, kde je možné si s terénními pracovníky 

domluvit schůzku. Služby Terénních programů byly v roce 2021 poskytovány v plném 

rozsahu i přes nepříznivou epidemickou situaci. Jediným omezením bylo dočasné přerušení 

poskytování služeb přímo na bytech klientů. Celý rok 2021 pracovníci Terénních programů 

poskytovali bezplatné anonymní testování na HIV a spolupracovali s Městskou policií Kojetín 

na sběru injekčního materiálu a jeho bezpečné likvidaci. Na rozdíl od předchozích let nebyly 

v důsledku epidemické situace na základních a středních školách v Kojetíně realizovány 

workshopy terénních pracovníků.  

Základním a středním školám v Kojetíně jsou k dispozici také pracovníci programu Primární 

prevence KAPPA-HELP, z.s., kteří realizují preventivní programy. 

Pracovníci KAPPA-HELP, z.s. po celý rok informují obyvatele města Kojetína o všech 

službách a programech, které organizace KAPPA-HELP, z.s. poskytuje, přestože přímo na 

území města Kojetína nemají kancelář. Příkladem jsou Centrum pomoci a bezpečí, Poradna 

pro oběti nebo Restorativní program, které jsou jedinými službami (resp. programy) svého 

druhu v okrese Přerov.  

 

Ze strany organizace Člověk v tísni nebyly v roce 2021 z důvodu epidemie Covid-19 ve 

školách realizovány žádné preventivní workshopy. Realizace projektu komunitní práce na 
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území města neprobíhala z kapacitních důvodů organizace. Terénní a dluhoví pracovnici 

dojížděli v průběhu roku 2021 v případě potřeby i přes epidemickou situaci za klienty do 

Kojetína a poskytovali poradenské služby.   

 

7.5. Protidrogová prevence 

 

Všechna opatření směřující k rozšíření zájmových aktivit a podmínek pro ně jsou velmi 

výrazným prostředkem v boji proti drogám. Osvědčeným prostředkem je rovněž spolupráce s 

odborníky na tuto problematiku a podpora jejich činnosti. 

 

Opatření 13. Finanční podpora města 

 

Finančně podporovat organizaci KAPPA-HELP, z.s. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM, ZM 

 

Realizace opatření č.13 za rok 2021: 

Město Kojetín v roce 2021 zaslalo finanční příspěvek organizaci KAPPA-HELP, z.s.na 

podporu její činnosti.  

 

7.6. Zajišťování veřejného pořádku 

 

Město Kojetín zřídilo Městskou policii Kojetín (MP), která zabezpečuje své služby v 

nepřetržitém provozním režimu a měla by se stát důležitým prvkem v rámci přijatých opatření 

pro realizaci programu prevence kriminality. 

Jedním z projektů v rámci programu prevence kriminality je ve městech s podobnou 

strukturou problémů, jako město Kojetín, projekt Asistent prevence kriminality (dále jen 

APK), který by mohl přispět ke zlepšení v oblasti veřejného pořádku a bezpečí v 

problémových lokalitách. Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů i 

přestupků (protiprávního jednání obecně) v problémových oblastech, prevence sousedských 

sporů, pomoc při odhalování a řešení záškoláctví, řešení nevhodného chování dětí a mládeže 

(např. kouření) a v neposlední řadě změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby 

ohrožené sociálním vyloučením. 
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Jedním ze způsobů prevence při zajišťování veřejného pořádků je adekvátní a rychlý postih 

pachatelů. Skutečnost, že každá přestupková věc bude řešena velmi brzy po jejím spáchání, 

může přispět jak k jejímu lepšímu prokazování v důkazním řízení, tak může přestupce od 

dalšího protiprávního jednání odradit. S přihlédnutím k nárůstu oznamovaných přestupků, 

které projednává MěÚ, bude od 01.11.2019 přestupková agenda vykonávána 2 pracovníky. 

 

Opaření 14. Asistenti prevence kriminality.  

 

Podání žádosti o dotaci na APK a v případě poskytnutí dotace zaměstnat 2 APK. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města 

 

 

Realizace opatření č.14 za rok 2021: 

Z důvodu vládních opatření ve vztahu k pandemii Koronaviru byly poníženy finanční 

prostředky z dotačního programu určeného na Asistenty prevence kriminality a z tohoto 

důvodu rada města rozhodla v roce 2020 o upuštění od úmyslu zřízení pozic Asistentů 

prevence kriminality.  

             

Opatření 15. Vzdělávání strážníků.  

 

Zajišťovat pravidelné proškolování strážníků zaměřené na aplikaci právních předpisů při 

zajišťování veřejného pořádku (mimo povinné přezkoušení strážníků), zejména zákona č. 

250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016, o některých 

přestupcích. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města 

 

Realizace opatření č. 15 za rok 2021: 

V roce 2021 se strážníci MP Kojetín účastnili školení:  

Seminář autovraky v obci, Seminář řízení o přestupcích, Seminář o výsledcích výzkumu 

zaměřeného na pocitové mapy bezpečí.  
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Opatření 16. Spolupráce s MV ČR – poskytování dat o přestupcích.  

 

Zapojit se do projektu MVČR, jehož cílem je optimalizovat a zefektivnit procesy a postupy v 

Policii ČR vytvořením uceleného a ověřeného souboru postupů a nástrojů, umožňujících v 

prostředí Policie ČR: 

- kvalitní a efektivní mapování, analýzy a predikce kriminality, 

- sdílení dat a informací mezi Policií ČR a obcemi (resp. obecními policiemi), 

- zveřejňování informací o vybraných druzích kriminality veřejnosti ve formě map 

kriminality.  

V rámci uvedeného projektu poskytovat data o přestupcích evidovaných MP i MěÚ. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města a MěÚ – VVŠK, tajemník 

 

Realizace opatření č. 16 za rok 2021: 

Město Kojetín se k projektu přihlásilo 

MP Kojetín a MěÚ Kojetín každoročně zasílá na Ministerstvo vnitra statistiku evidovaných 

přestupků za uplynulý rok, čímž je přispíváno ke kvalitnímu a efektivnímu mapování, 

analýze, predikci a tvorbě statistik kriminality.  

             

Opatření 17. Městský kamerový a dohlížecí systém. 

 

Z prostředků města a dotačních titulů rozšiřovat a revitalizovat stávající MKDS ve spolupráci 

s MěÚ Kojetín zejména v souvislosti s pokládáním městských optických kabelů. K tomuto 

účelu zpracovat koncepci rozvoje MKDS a zajistit správu a údržbu stávajícího systému a 

zařízení. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města 

 

Realizace opatření č.17 za rok 2021: 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) byl v roce 2021 opět rozšířen o další 

kamerové body, kdy v současné době disponuje již 36 kamerovými body. Rovněž bylo 

pořízeno nové diskové pole umožňující zálohování většího počtu dat. Jelikož je MKDS 
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bezesporu významným prvkem ochrany veřejného pořádku ve městě, počítá se s dalším 

navyšováním kamerových bodů.     

 

7.7. Právní předpisy města   

 

Vydávání vlastních právních předpisů může přispět k ochraně veřejného pořádku. Je však 

nezbytné je vydávat uvážlivě, aby občané nebyli svazováni nic neřešícími zákazy a 

povinnostmi; vydané právní předpisy pak musí být vymahatelné, aby nebyly jen 

populistickým dokumentem. 

 

Opatření 18. Noční klid 

 

Zaměřit se na problematiku dodržování nočního klidu při provozu hostinských provozoven, 

maximálně využívat možností zákona o některých přestupcích, jednat s provozovateli na 

úrovni vedení města a v případě neúspěšných jednání řešit tento problém ve městě 

prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV) – omezením jejich provozní doby ve 

vybraných částech města. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, RM, VVŠK 

 

Realizace opatření č.18 za rok 2021: 

V roce 2021 žádná OZV schvalována nebyla, provoz hostinských provozoven byl omezen 

protiepidemickými opatřeními. 
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8. Závěr 

 

Závěrem této zprávy lze uvést, že Městská policie Kojetín je bezpečnostní složkou, 

jejímž úkolem je zejména chránit život, zdraví, majetek a zajistit klidný a bezpečný život 

všech občanů města Kojetín. Mohu konstatovat, že se strážníkům Městské policie Kojetín 

podařilo v roce 2021 výše uvedené hodnoty ochraňovat.  

Tímto bych chtěl poděkovat všem strážníkům Městské policie Kojetín a policistům 

Obvodního oddělení Policie ČR v Kojetíně za dobře odvedenou práci v roce 2021.     

 

 

 

 Mgr. Adrian Jiřík 

velitel MP Kojetín 


