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1. Úvod do problematiky obecní policie 

 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou 

vyhláškou.  

 

Městská policie Kojetín byla zřízena obecně závaznou vyhláškou, která byla 

schválena Městským zastupitelstvem v Kojetíně dne 20. 10. 1992 

 

Obecní policii řídí starosta, nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce 

a tvoří ji zaměstnanci obce zařazení do obecní policie. V případě Městské policie Kojetín se 

jedná o devět strážníků. 

 

Obec zřizuje Městskou policii podle zákona o obecní policii k zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku. 

V § 2 zákona o obecní policii 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 vykonává svoji působnost na území města Kojetína a jeho místních 

částí Popůvek a Kovalovic. 



2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 

 

Početní stav Městské policie Kojetín v současné době tvoří pouze osm strážníků, a to 

z důvodu, že v  minulém roce ukončil pracovní poměr u Městské policie Kojetín dosavadní 

velitel. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Kojetín, 

kdy byl vybrán jeden z uchazečů. Jedná se o uchazeče, který již funkci strážníka městské 

policie vykonává po dobu sedmi let v jiném městě. Nový strážník nastoupí k Městské policii 

Kojetín od měsíce února 2015, a početní stav strážníků se tak opět ustálí na počtu devíti osob. 

V současné době splňují všichni strážníci veškeré podmínky vyplývající ze zákona o obecní 

policii týkající se jak vzdělání, odborné způsobilosti, tak i bezúhonnosti  

a spolehlivosti. Fyzická příprava strážníků je zajištěna prostřednictvím kojetínského fitcentra, 

střelecký výcvik si strážníci MP Kojetín zajišťují vlastními silami. 

 

Výkon služby je zpravidla 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 byl přidělen jedné z hlídek MP 

Kojetín do územní odpovědnosti. 

 

 

3. Služebna, materiální vybavení a další prostředky 

 

Materiální vybavení MP Kojetín (výstroj, výzbroj a další technické prostředky) je na 

dostatečné úrovni. V průběhu roku 2015 bude rovněž probíhat další obnovování výstroje 

v mezích finančních možností města. 

 

V letošním roce dochází ve městě Kojetíně k rekonstrukci Masarykova náměstí, kdy rovněž 

bylo realizováno položení optických kabelů sloužících mimo jiné k přenosu signálu kamer 

městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Použitím uvedených optických kabelů 

dojde ke zkvalitnění signálu a ukončení opakovaných výpadků signálu kamer MKDS, což 

bylo způsobeno právě komplikacemi při přenosu signálu a vysokým počtem přenosových 



bodů v síti. MKDS bude současně rozšířen o dvě otočné kamery, kdy jedna z nich bude 

umístěna na budově Vzdělávacího a informačního centra (VIC) a druhá na budově 

Pivovarského hotelu. Těmito otočnými kamerami bude pokryta značná část centra města. 

Kamera umístěná na budově VIC bude monitorovat nově zrekonstruované Masarykovo 

náměstí. MKDS je bezesporu významným prvkem ochrany veřejného pořádku ve městě a 

jeho preventivní psychologický účinek je evidentní. Z tohoto důvodu se i do budoucna 

uvažuje o rozšíření počtu kamer MKDS na další problematická místa. Kamery MKDS 

samozřejmě nemohou pokrýt celou problematiku veřejného pořádku ve městě Kojetíně, proto 

i nadále zůstává základem ochrany veřejného pořádku ve městě přítomnost strážníků 

v ulicích.  

 

 

4. Součinnost a spolupráce 

 

V průběhu celého roku 2014 MP úzce spolupracovala s příslušnými odbory městského úřadu, 

firmou Technis, Policii ČR, Hasičským záchranným sborem, zdravotnickými a sociálními 

zařízeními, školami, Domem dětí a mládeže a ostatními orgány a organizacemi, které  

o spolupráci požádaly, nebo které byly potřebné pro zabezpečení stanovených úkonů.  

Například s odborem vnitřních věcí, školství a kultury (doručování písemností, předvádění 

osob, zabezpečování akcí aj.), odborem výstavby, životního prostředí a dopravy (černé 

skládky, zábory veřejného prostranství, dopravní značení aj.), finančním odborem 

(manipulace s finanční hotovostí, administrativní činnost aj.). V součinnosti s Policií ČR 

proběhlo také několik společných kontrol většího rozsahu, které byly zaměřeny na podávání 

alkoholu nezletilým osobám nebo na drogovou problematiku. Celou řadu příkladů při ochraně 

života, zdraví a majetku by bylo možné uvést i při spolupráci se zdravotnickými  

a sociálními zařízeními, hasiči a Policií ČR. Strážníci MP Kojetín jsou v rámci územní 

odpovědnosti svého okrsku rovněž v kontaktu s domovními důvěrníky činžovních domů 

situovaných v daných okrscích. 

 

 

 



5. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 

 

Základním typem činnosti, který strážníci MP Kojetín využívali k zajišťování veřejného 

pořádku, byla - stejně jako v předchozích letech - osvědčená preventivní pochůzková činnost. 

Ta se zejména zaměřovala na problémové lokality a místa, kde bylo možné předpokládat 

pohyb problémových osob. K problémovým lokalitám patří především centrum města, 

vlakové nádraží, okolí před restauracemi a hernami s provozem v nočních hodinách, městské 

parky a sportovní hřiště. Strážníci MP Kojetín se taktéž zabývali událostmi, které oznámili 

všímaví občané. Těmto spoluobčanům děkujeme za projevený zájem a spolupráci. Řadu 

dalších protiprávních jednání odhalily hlídky MP Kojetín vlastní činností. Mezi zásadní 

priority strážníků patřily tradičně dohled nad dodržováním čistoty veřejných prostranství 

města a městských částí a problematika ukládání odpadů mimo vyhrazená místa. Zde se opět 

podařila odhalit řada viníků, kde strážníci zajišťují nápravu formou upozornění uklidit 

nesprávně uložený odpad, nebo i potrestáním formou uložení sankce. 

 

Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulce níže, každoročně nejčastěji projednávaným 

protiprávním jednáním jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

V roce 2014 počet těchto přestupků v porovnání s předcházejícím rokem vzrostl.  Největší 

část těchto přestupků souvisí s porušováním zákazů zastavení a stání, zákazů vjezdu  

a  nedodržování povinností ze strany cyklistů. K významnému nárůstu v počtu odhalených  

případů došlo u přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kde 

se jedná především o přestupky spáchané kouřením na místech, kde je to zakázáno. Naopak 

k poklesu odhalených přestupků došlo u přestupků proti veřejnému pořádku a přestupků proti 

občanskému soužití. K výraznému poklesu projednávaných přestupků došlo u přestupků proti 

majetku, což je dáno skutečností, že v supermarketu Albert se díky dobré spolupráci 

s personálem a s nově působícími detektivy v této prodejně podařilo výrazně snížit počet 

krádeží zboží. Z údajů uvedených v tabulce rovněž vyplývá, že vzrostl počet uložených 

blokových pokut a naopak klesl počet přestupků vyřešených domluvou a přestupků 

oznámených příslušným správním orgánům. 

 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín a srovnání výsledků 

 

       

 

    Rok 2013     

 

 

Přestupky Blokové pokuty Domluvy 
Oznámení spr. 

orgánům 
Celkem za rok 

 

 

§ 125c 366 22 5 393 

 

 

§ 30 13 3 0 16 

 

 

§ 47 37 11 3 51 

 

 

§ 49 4 2 7 13 

 

 

§ 50 27 2 75 104 

 

 

ostatní 47 42 5 94 

 

 

Celkem: 494 82 95 671 

 

       

 

    Rok 2014     

 

 

Přestupky Blokové pokuty Domluvy 
Oznámení spr. 

orgánům 
Celkem za rok 

 

 

§ 125c 428 11 5 444 

 

 

§ 30 41 0 1 42 

 

 

§ 47 28 2 1 31 

 

 

§ 49 4 0 8 12 

 

 

§ 50 17 3 19 39 

 

 

ostatní 30 2 7 39 

 

 

Celkem: 548 18 41 607 

  
 

       

6. Prevence kriminality 

 

Jak je již uvedeno v úvodu, podílení se na prevenci kriminality v obci je jedním z úkolů, které 

obecní policie plní při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Základní 

činností v oblasti prevence je provádění preventivní pochůzkové činnosti hlídky MP Kojetín 

tak, aby byla zajištěna maximální možná přítomnost strážníků v problémových lokalitách. 

Společně s využitím možností kamerového dohlížecího systému se následně projevuje 

omezováním prostoru pro pouliční kriminalitu. Svou přítomností v ulicích města se tak  

MP Kojetín daří udržovat pouliční kriminalitu na nízké úrovni. Mezi preventivní aktivity 

Městské policie počítáme také dohled v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných 



křižovatkách u přechodů pro chodce. Tato činnost bezesporu přispívá k ochraně bezpečí žáků 

při docházce do školy, a to je myšleno nejen jako ochrana žáků v silničním provozu, ale i jako 

ochrana dětí před devianty, kteří ke svým útokům často využívají právě okamžiků, kdy chodí 

děti samotné do školy. Snahou na úseku prevence kriminality je aktivně působit na rizikové 

skupiny obyvatel, jimiž jsou především děti, mládež a senioři. Proto se také v roce 2014 

preventivní činnost MP Kojetín zaměřila, stejně jako v předcházejících letech, na pořádání 

besed pro žáky z kojetínských škol. Cílem strážníků je ukázat dětem návod na účelné trávení 

volného času, vypěstovat v nich správné společenské návyky a dosáhnout tak pozitivních 

změn v jejich vývoji. Účelem těchto besed je rovněž vytvoření právního povědomí u dětí. 

Proto byla témata besed zaměřena především na problematiku působnosti městské policie, 

dopravní výchovy, trestně-právní odpovědnosti a na problematiku protidrogové prevence.  

Ve spolupráci s Centrem sociálních služeb proběhly v domech s pečovatelskou službou 

besedy se seniory, při kterých byla prezentována činnost MP Kojetín a byly zodpovězeny 

dotazy seniorů. V kojetínském Domě dětí a mládeže vede MP Kojetín kroužek Policejní 

přípravky, který je určen pro děti prvního stupně základních škol a těmto dětem utváří 

povědomí o činnosti Městské policie a možná si tak vychovává své nástupce. Rovněž 

nesmíme opomenout účast Městské policie na pořádání tradičních akcí propagujících sport  

a zdravý životní styl, běžecký závod „Běžíme proti drogám“ a závod dračích lodí pro žáky 

kojetínských škol. 

  

  

7. Závěr 

 

Za rok 2014 lze činnost Městské policie Kojetín hodnotit pozitivně. Kolektiv strážníků je 

stmelený, není potřeba řešit problémy s dodržováním pracovní kázně. Věkový průměr 

strážníků je 43 let a průměr praxe je 13 let. Jedná se tedy o velmi zkušené zaměstnance, kde 

se dá předpokládat vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka MP. Tato 

skutečnost je pravidelně dokazována úspěšnými výsledky našich strážníků při zkouškách před 

komisí Ministerstva vnitra, kdy jsme ze zákona povinni opakovat zkoušku odborné 

způsobilosti každé tři roky. Stav veřejného pořádku ve městě Kojetín v roce 2014 lze hodnotit 

jako stabilizovaný. Sice může vždy docházet k jednotlivým případům narušování veřejného 

pořádku, ovšem přítomnost strážníků v ulicích počet těchto případů výrazně eliminuje. 

Městská policie Kojetín je personálně stabilizovaná, velmi slušně technicky vybavená  



a fungující městská policie. Snahou strážníků je zajistit veřejný pořádek a dále zajišťovat 

bezpečí občanů ve městě Kojetíně.  

 

Za podporu a zájem, který jste Městské policii Kojetín v roce 2014 věnovali, vám jménem 

všech strážníků děkuji. 

 

 

                                                                                         Mgr. Adrian Jiřík 

                                                                                         velitel MP Kojetín 

 


