
Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín 
 

a stavu veřejného pořádku 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:  776 737 287 - mobil 
581 277 409 - záznamník 

e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz 
 
 

 

V Kojetíně 16. 01. 2013 
 

 



  

 
 
 
 
 
 

Obsah 
 
 

1. Úvod do problematiky obecní policie 
 

2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 
 

3. Služebna, materiální vybavení a další prostředky 
 

4. Veřejný pořádek, odhalené přestupky  
 

5. Prevence kriminality  
 

6. Závěr 
 



  

1. Úvod do problematiky obecní policie 
 
Obecní policie je podle zákona o obecní policii orgánem obce, který si obec zřizuje 
k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní policii řídí starosta obce nebo 
jiný člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem obce. Zastupitelé, jako zvolení zástupci občanů 
obce, tak mohou přímo ovlivňovat úroveň ochrany veřejného pořádku na území své obce. Obecní 
policii tvoří zaměstnanci obce zařazení do obecní policie. V případě Městské policie Kojetín se 
jedná o osm strážníků, z nichž všichni mají platné osvědčení o splnění zkoušky odborné 
způsobilosti. 
 

Strážníci obecních a městských policií jsou úředními osobami a při plnění svých 

úkolů jsou povinni postupovat v souladu s právním řádem České republiky. 
 

Nejdůležitějšími právními normami, které souvisejí s činností strážníků, jsou Ústava České 
republiky a Listina základních práv a svobod. Dále pak Zákon o obcích, Zákon o obecní policii, 
Zákon o přestupcích, Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tzv.“Tabákový zákon“), Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích, Zákoník práce a další. Schopnost aplikace právních norem v praxi jsou 
strážníci povinni prokazovat při zkoušce odborné způsobilosti, kterou skládají před komisí 
jmenovanou Ministerstvem vnitra ČR. Na základě úspěšně složené zkoušky je strážníkům vydáno 
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů pro výkon povinností a oprávnění 
strážníka podle Zákona o obecní policii. Současná právní úprava nařizuje opakovat zkoušku 
odborné způsobilosti pravidelně vždy po uplynutí tří let. 
Místní působnost obecní policie je dána územím obce, z toho vyplývá, že strážníci Městské 
policie Kojetín jsou oprávněni působit na území města Kojetína a jeho místních částí Popůvek a 
Kovalovic. 
Věcná působnost obecní policie je stanovena Zákonem o obecní policii v § 2, kde je 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. 
 

Městská policie Kojetín byla zřízena obecně závaznou vyhláškou, která byla 

schválena Městským zastupitelstvem v Kojetíně dne 20. 10. 1992 



  

2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 
 

Činnost Městské policie Kojetín je personálně zajištěna osmi strážníky. Všichni strážníci splňují 
veškeré podmínky vyplývající ze zákona o obecní policii týkající se jak vzdělání, tak i odborné 
způsobilosti, bezúhonnosti a spolehlivosti. V rámci daných možností se strážníci zúčastňují 
školení k novelám zákonů. Fyzická příprava je zajištěna prostřednictvím kojetínského fitcentra, 
střelecký výcvik a výcvik v používání donucovacích prostředků si strážníci MP Kojetín zajišťují 
vlastními silami. 
Od srpna 2011 pracuje MP Kojetín 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. Zpočátku se v provozu střídalo devět strážníků, avšak po 
úmrtí jednoho strážníka v říjnu 2011 zůstal současný počet osmi strážníků. I přes maximální 
snahu nebylo možné v tomto početním složení zajistit nepřetržitou přítomnost dvoučlenné hlídky. 
V průběhu roku 2012 odpracovali strážníci MP Kojetín v rámci zabezpečení nepřetržitého 
provozu celkem 1000 přesčasových hodin a kromě toho byly převážně víkendové denní služby v 
celkovém množství 1750 hodin pokryty jen jednočlennou hlídkou. Oba údaje tvoří v součtu 
objem 2750 hodin chybějících pro bezproblémové zabezpečení nepřetržitého provozu. Fond 
pracovní doby jednoho zaměstnance v nepřetržitém provozu stanovený Zákoníkem práce činí po 
odpočtu dovolené 1900 hodin, z čehož vyplývá, že optimální početní stav pro zabezpečení 
nepřetržitého provozu je deset strážníků. 
 

 

3. Služebna, materiální vybavení a další prostředky 
 

Materiální vybavení MP Kojetín (výstroj, výzbroj a další technické prostředky) je na dostatečné 
úrovni a odpovídá finančním možnostem města. V závěru roku byli strážníci vybaveni reflexními 
bundami nového typu, což bylo příznivě přijato veřejností a přispělo ke zlepšení viditelnosti 
strážníků v ulicích. Rovněž v průběhu roku 2013 bude probíhat další obnovování výstroje. 
V roce 2012 docházelo opakovaně k výpadkům signálu kamer MKDS (městského kamerového 
dohlížecího systému), což bylo podle stanoviska techniků firmy Interal Ostrava způsobeno 
komplikacemi při přenosu signálu a vysokým počtem přenosových bodů v síti. Tyto problémy by 
měly být v brzké době odstraněny. Ideálním řešením by bylo použití optických kabelů k přenosu 
signálu kamer. MKDS je bezesporu významným prvkem ochrany veřejného pořádku ve městě a 
jeho preventivní psychologický účinek nikdo nezpochybňuje. Všechny problémy však nelze 
postihnout kamerami a stále platí, že základem ochrany veřejného pořádku je přítomnost 
strážníků v ulicích.  
 
 

4. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 
 

Základním typem činnosti, který strážníci MP Kojetín využívali k zajišťování veřejného pořádku, 
byla preventivní pochůzková činnost, která se zaměřovala na problémové lokality a místa, kde 
bylo možné předpokládat pohyb většího počtu osob. K těm patří zejména ulice Padlých hrdinů, 
vlakové nádraží, okolí před restauracemi a hernami s provozem v nočních hodinách, městské 
parky a sportovní hřiště. Další činnost strážníků se zaměřovala na řešení protiprávních jednání 
odhalených vlastní činností strážníků Městské policie Kojetín a dále na řešení událostí, které 



  

oznámili občané. Značná pozornost byla věnována problematice ukládání odpadů mimo 
vyhrazená místa a díky velké snaze strážníků se podařilo odhalit několik desítek viníků a zajistit 
nápravu formou úklidu nesprávně uloženého odpadu, jakož i potrestání uložením sankce. 
 

Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulce níže, nejčastěji projednávaným protiprávním jednáním 
jsou tradičně přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z nichž největší část 
souvisí s porušováním zákazů stání a zastavení, zákazů vjezdu a s nedodržováním povinností ze 
strany cyklistů. K významnému nárůstu došlo v počtu vyřešených majetkových přestupků. U 
těchto případů tvoří valnou většinu krádeže v supermarketu Albert, které se daří odhalovat díky 
dobré spolupráci s personálem a také díky využití záznamů z kamerového systému, který byl 
instalován provozovatelem supermarketu. K výraznému nárůstu v počtu odhalených a vyřešených 
přestupků došlo u přestupků proti veřejnému pořádku, kde se jedná především o přestupky 
spáchané uložením odpadů mimo vyhrazená místa. 

 
 

 Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín a srovnání výsledků 

 
 
 
 

2011 
Přestupky Blokové pokuty Domluvy Oznámení spr. 

org. 
Celkem za rok 

§ 125c 617 63 1 680 
§ 30 62 3 0 65 
§ 46 34 2 2 38 
§ 47 41 6 0 47 
§ 48 16 3 0 19 
§ 49 8 1 1 10 
§ 50 29 1 13 43 

Celkem: 807 79 17 903 

 
2012 

Přestupky Blokové pokuty Domluvy Oznámení spr. 
org. 

Celkem za rok 
§ 125c 504 24 9 537 
§ 30 68 1 0 69 
§ 47 47 7 8 62 
§ 49 5 0 0 5 
§ 50 43 1 38 82 

ostatní 48 19 4 71 

Celkem: 715 52 59 826 



  

5. Prevence kriminality 
 

Jedním z úkolů, které obecní policie plní při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, 
je podílení se na prevenci kriminality v obci. V roce 2012 se činnost Městské policie Kojetín 
v této oblasti zaměřila, stejně jako v předcházejících letech, na pořádání besed pro žáky 
kojetínských škol ve spolupráci s pedagogickými pracovníky těchto škol, na pořádání besed pro 
seniory ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a na pořádání tradičních akcí propagujících 
sport a zdravý životní styl, běžecký závod „Běžíme proti drogám“ a závod dračích lodí pro žáky 
kojetínských škol. Rovněž je možné zmínit podíl MP Kojetín na zajištění průběhu akce 
„Bezpečné město“, v rámci které se prezentovaly jednotlivé složky IZS a Armáda ČR. 
Běžecký závod „Běžíme proti drogám“ byl v roce 2012 pořádán ve spolupráci se studenty 
Gymnázia Kojetín, kteří do organizace závodu přinesli řadu nových podnětů, jež vedly 
k vylepšení akce. Podstatnou změnou bylo přemístění akce do sportovního areálu Gymnázia 
Kojetín a dalším vylepšením bylo použití moderní technologie pro měření času. 
Závod dračích lodí „Dračí mistrovství kojetínských škol 2012“ proběhl tradičně ve spolupráci 
s Kanoistikou Kojetín. Prakticky jedinou změnou oproti minulým ročníkům byla změna termínu, 
kdy byl závod uspořádán v závěru školního roku před letními prázdninami. Zájem ze strany dětí 
byl opět velký, celkem se do závodu přihlásilo jedenáct posádek, z čehož lze odvodit, že závodu 
se zúčastnilo téměř 300 žáků druhých stupňů kojetínských škol. 
Významná preventivní akce, která se mezi zúčastněnými setkala s velmi kladným ohlasem, byla 
uskutečněna strážníky MP Kojetín v rámci závodu dračích lodí „Draci na Hané“, kdy bylo po 
ukončení závodu umožněno zájemcům z řad řidičů, aby si preventivně provedli dechovou 
zkoušku na zjištění hladiny alkoholu. Tuto možnost využilo více než padesát řidičů. 
 
 

6. Závěr 
 

Činnost Městské policie Kojetín v roce 2012 hodnotím pozitivně. Kolektiv strážníků Městské 
policie Kojetín je dobře stmelený, nedochází k problémům ve vzájemných vztazích, ani nebylo 
potřeba řešit jakékoli problémy s dodržováním pracovní kázně. Strážníci nemají problém se 
aktivně zapojit do činnosti i na úkor svého vlastního volna a není výjimkou, že do finančního 
zajištění výcviku vkládají i své vlastní prostředky. Použiji stejné hodnocení jako loni, nemohu 
říci, že by bylo všechno v nejlepším pořádku, protože vždy je co zlepšovat a vždy se mohou 
objevit drobné nedostatky, ale také nemohu říci, že by bylo něco špatně. 
 

Stav veřejného pořádku ve městě Kojetín se za rok 2012 citelně zlepšil. Stále sice dochází k jeho 
narušování, ale určitě v menší míře, než tomu bylo před zavedením nepřetržitého provozu. Toto 
opatření se tak jeví jako krok správným směrem. Lze očekávat, že při zvýšení počtu strážníků 
dojde k dalšímu zlepšení, neboť bude možné ze strany MP Kojetín lépe reagovat na mimořádné 
situace, kdy činností jedné hlídky nelze dostatečně pokrýt problémová místa v potřebné míře. Ke 
zlepšení situace také výrazně přispělo schválení obecně závazných vyhlášek k ochraně veřejného 
pořádku. Avšak ne všechny problémy, které se ve městě Kojetín vyskytují, lze řešit represivními 
prostředky.  
 
Početní stav a technické vybavení strážníků Městské policie Kojetín je na solidní 

úrovni a v roce 2013 se připravuje další výrazné zlepšení. Připravuje se 



  

prohloubení spolupráce s HZS Olomouckého kraje, připravuje se navýšení počtu 

strážníků a v neposlední řadě se připravuje rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému. Zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku je komplexní 

činností, kde jedna oblast souvisí s druhou. Jakékoli zlepšení je výsledkem 

spolupráce všech subjektů, které se na této činnosti jakkoli podílejí. Prohlubování 

spolupráce mezi subjekty, které mohou příznivě ovlivňovat stav veřejného pořádku 

a bezpečnosti ve městě Kojetíně, tak nadále zůstává hlavním úkolem i v příštím 

období. 
 
 
 
 
 
       
                                                      Jiří Hűbner 
                                                velitel MP Kojetín 


