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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 

 

Obec zřizuje Obecní (Městskou) policii podle zákona o obecní policii k zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku. 

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

a tvoří ji zaměstnanci obce zařazení do obecní policie.  

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, kdy v § 2 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. 

 

Snahou Městské policie Kojetín je přispívat k zajištění pořádku, bezpečnosti a klidu ve městě. 



2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, obecní policii řídí starosta, nebo jiný člen zastupitelstva obce 

pověřený zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo města nově pověřilo řízením Městské policie 

Kojetín od 1.10.2016 místostarostu města Kojetína pana Miloslava Oulehlu. Početný stav 

strážníků od měsíce listopadu roku 2016 klesl z původních devíti na osm strážníků z důvodu 

přestupu jednoho ze strážníků k Městské policii Vyškov. Následně bylo vyhlášeno výběrové 

řízení na pozici strážníka Městské policie Kojetín, kdy byl vybrán jeden z uchazečů. Nový 

strážník nastoupil k Městské policii Kojetín od měsíce ledna roku 2017, a početní stav 

strážníků se tak po absolvování rekvalifikačního kurzu nového strážníka opět ustálí na počtu 

devíti osob. Strážníci obecních policii jsou ze zákona povinni opakovat zkoušku odborné 

způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra každé tři roky. V roce 2016 toto přezkoušení 

úspěšně absolvoval jeden strážník. Strážníci MP Kojetín se snaží i nad rámec této povinnosti 

rozšiřovat své znalosti a dovednosti důkazem čehož je skutečnost, že v roce 2016 úspěšně 

ukončili další dva strážníci vysokoškolské studium. 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. Strážníci jsou povinni jednou ročně plnit podmínky 

fyzických testů, kdy tyto testy strážníci podstoupili v průběhu měsíce prosince. Střelecký 

výcvik si strážníci MP Kojetín zajišťují vlastními silami, přičemž v minulém roce se 

uskutečnil na policejní střelnici v Žeravicích.  

 

 

 

3. Služebna, materiální vybavení a další prostředky 

 

Služebna Městské policie Kojetín je situována v přízemí budovy radnice. Materiální vybavení 

MP Kojetín (výstroj, výzbroj a další technické prostředky) je na dostatečné úrovni. V roce 

2016 se Městská policie Kojetín dlouhodobě potýkala s technickými problémy na služebním 

vozidle, kdy ani značkový servis nebyl schopen odhalit příčinu těchto technických problémů. 

V roce 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) rozšířen o dvě otočné kamery, 

kdy jedna z nich je umístěna na budově Gymnázia Kojetín a druhá na budově mateřské školy 

na ul. Hanusíkova. Na pořízení těchto kamerových bodů poskytl Olomoucký kraj městu 



Kojetín v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje určeného pro sociální oblast na rok 

2016 finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč. Hlavní význam těchto kamer mimo dohled nad 

veřejným pořádkem v této části města spočívá v prevenci a to jak při dohledu na bezpečnost 

žáků a studentů procházejících do školní jídelny, tak i jako prevence proti vandalismu při 

monitoringu nové sportovní haly na ul. Hanusíkova. MKDS je bezesporu významným prvkem 

ochrany veřejného pořádku ve městě, kdy 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 

 

I v uplynulém roce 2016 strážníci spolupracovali s ostatními odbory Městského úřadu 

Kojetín. S odborem výstavby, životního prostředí a dopravy se jednalo především o 

oznamování černých skládek na území města a jeho přilehlých částech, ničení veřejné zeleně, 

poškozené dopravní značení, vraky vozidel a pod. Spolupráce probíhala i s finančním 

odborem při převozu finančních hotovostí a administrativní činnosti, nebo s odborem 

vnitřních věcí školství a kultury při doručování písemností, předvádění osob, asistencích při 

šetření v domácnostech méně přizpůsobivých občanů aj. 

Městská policie také spolupracuje s organizacemi města při pořádání kulturních a 

společenských akcích. U většiny těchto akcí docházelo k částečným uzavírkám náměstí, nebo 

jiných komunikací a městská policie v těchto případech provádí zvýšený dohled nad veřejným 

pořádkem v těchto místech a dohled nad provozem na dotčených komunikacích. 

Při každodenní činnosti spolupracovali strážníci se složkami integrovaného záchranného 

systému a to především s obvodním oddělením Policie ČR, Hasičským záchranným sborem 

Kojetín a Zdravotnickou záchrannou službou Přerov.  

Spolupráce s Policií ČR byla i v loňském roce na velmi dobré úrovni. Jednalo se především o 

spolupráci při předvádění osob, zadržení pachatelů trestné činnosti popř. přestupků, zjišťování 

totožnosti osob, zjišťování majitelů vozidel, spolupráce při obnově bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu v důsledku dopravních nehod. Ve společných hlídkách byly prováděny 

například kontroly nádraží ČD při průjezdu fanoušků problémových sportovních klubů a pod.  



Spolupráce probíhá také s hasičským záchranným sborem a se sborem dobrovolných hasičů. 

Při zásazích těchto jednotek Integrovaného záchranného systému zabezpečuje městská policie 

uzávěry silničního provozu, zákaz vstupu osob do určených míst, kontaktuje dotčené majitele 

zasažených objektů, případně kontaktuje další osoby nutné k zabezpečení místa nebo objektu 

po ukončení zásahu a plní další nezbytné úkoly dle pokynu velitele zásahu.  

Spolupráce se záchrannou zdravotní službou spočívá v poskytování první pomoci zraněným 

osobám ze strany strážníků do doby příjezdu záchranné zdravotní služby, přítomností 

strážníků při ošetřování agresivních pacientů nebo pacientů, kteří jsou pod vlivem alkoholu, 

nebo také v ověření některých případů žádostí o příjezd sanitky, v zajišťování místa přistání 

letecké záchranné služby apod. 

Městská policie úzce spolupracovala i s  dalšmi subjekty jako sociálními zařízeními, školami, 

Domem dětí a mládeže, firmou Technis a ostatními orgány a organizacemi, které o spolupráci 

požádaly, nebo které byly potřebné pro zabezpečení stanovených úkonů. 

 

 

 

5. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 

 

V roce 2016 se strážníci zaměřili především na oblast zabezpečování záležitostí veřejného 

pořádku. Byly prováděny pravidelné pěší kontroly města se zaměřením na narušování 

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

veřejné pohoršení, znečišťování veřejných prostranství a další projevy vandalismu.  

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

protiprávním jednáním jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Městská policie přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a 

kontroluje porušování pravidel silničního provozu a to zejména neoprávněné stání vozidel, 

vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na komunikacích, jízdu na 

jízdních kolech, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích.  

Strážníci i v loňském roce přispívali k bezpečnému a ukázněnému přecházení žáků základních 

škol přes vozovku, a to především na frekventované křižovatce před Základní školou na 

Náměstí Míru. Přítomnost strážníku působí výchovně na děti i řidiče a přispívá k bezpečnému 

pohybu chodců.  

Jednou z oblastí činnosti, kterou je možno zařadit do oblasti dopravy je kontrola vozidel 

připomínajících vraky. Strážníci kontrolují, zda má vozidlo platnou technickou prohlídku. 



Naplňuje-li vozidlo znaky vraku, je kontaktován majitel, a pokud vozidlo neodstraní, je 

podezření z přestupku postoupeno na odbor dopravy k dalšímu řešení.  

Hlídkami městské policie byly prováděny kontroly znečišťování komunikací vozidly 

vjíždějící na komunikaci z polí při sezónních zemědělských pracích. Při řešení těchto 

přestupků bylo kromě projednání přestupků, vždy vyžadováno důkladné uklizení vozovky. 

Častými dopravními přestupky, které projednává městská police jsou porušení zákazu vjezdu 

nákladních vozidel do centra města.  

Kontroly byly také prováděny na nově vytvořené zóně s dopravním omezením se zákazem 

stání na ul. Závodí a to hlavně v době sezóny koupaliště. Důslednými kontrolami se parkování 

návštěvníků koupaliště v těchto místech s postupem času podařilo eliminovat. 

V nočních hodinách se strážníci věnují kontrole dodržování zákazu parkování nákladních 

vozidel na území města, nebo jízdě cyklistů na neosvětlených jízdních kolech.   

V oblasti dopravy bylo v roce 2016 projednáno 389 přestupků, v roce 2015 to bylo 251 

přestupků, což znamená meziroční nárůst projednaných přestupků v oblasti dopravy o 138 

případů. 

Rovněž došlo ke zvýšení odhalených případů u přestupků na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kde se jedná především o přestupky spáchané 

kouřením na místech, kde je to zakázáno.  

Ke zvýšení počtu projednaných přestupků došlo také v oblasti veřejného pořádku.  

V oblasti přestupků proti občanskému soužití došlo ke snížení projednaných přestupků. Tyto 

přestupky jsou zpravidla oznamovány občany a mnohdy se jedná o návrhové přestupky, kdy 

hlídka osoby poučí o dalším postupu. Pokud jsou přivolaní k těmto přestupkům do 

domácností, strážníci musí také vyhodnotit, zda se nejedná o domácí násilí a není potřeba 

přivolat Policii ČR. 

Počet přestupků proti majetku projednaných v roce 2016 je stejný jako v předchozím roce. 

U přestupků označených v tabulce jako „ostatní“ se jedná o přestupky porušující Obecně 

závazné vyhlášky města. I u těchto přestupků došlo v porovnání s předchozím rokem 

k nárůstu. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín a srovnání výsledků 

 

       

 

    Rok 2015     

 

 

Přestupky Blokové pokuty Domluvy 
Oznámení spr. 

orgánům 
Celkem za rok 

 

 

§ 125c 238 10 3 251 
 

 

§ 30 17 0 0 17 
 

 

§ 47 14 2 6 22 
 

 

§ 49 1 1 22 24 
 

 

§ 50 11 2 22 35 
 

 

ostatní 20 3 7 30 
 

 

Celkem: 301 18 60 379 
 

       

 

    Rok 2016     

 

 

Přestupky Blokové pokuty Domluvy 
Oznámení spr. 

orgánům 
Celkem za rok 

 

 

§ 125c 362 18 9 389 
 

 

§ 30 28 0 0 28 
 

 

§ 47 23 25 13 61 
 

 

§ 49 0 4 15 19 
 

 

§ 50 17 2 16 35 
 

 

ostatní 15 2 63 80 
 

 

Celkem: 445 34 116 612 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

6. Prevence kriminality 

 

Městská policie se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 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. Přednášky a besedy provádí v základních školách a na 

místním Gymnáziu. Mezi témata přednášek a besed patří:  

- činnost Městské police a Policie České republiky, 



- dopravní výchova (kdo je chodec, povinnosti chodce v silničním provozu, povinnosti 

cyklistů v silničním provozu, vybavení jízdního kola, cyklistická přilba, dopravní značky),  

- znalost důležitých telefonních čísel, 

- chování k cizím lidem, zatoulaným psům, jak jednat jsem-li svědkem protiprávního jednání 

apod.  

Přednášky Městské policie Kojetín v roce 2016: 

- 20.5.2016  - přednáška pro žáky Odborného učiliště Křenovice 

-  1.6.2016   -  přednáška pro žáky sekundy Gymnázium Kojetín  

- 17.6.2016  -  přednáška pro žáky primy Gymnázium Kojetín 

- 10.11.2016 - přednáška pro žáky základní školy Sladovní Kojetín  

 

Mezi preventivní aktivity Městské policie počítáme také dohled v blízkosti školských zařízení 

a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro chodce. Tato činnost přispívá k ochraně 

bezpečí žáků při docházce do školy. Tradičně se Městská policie podílí na dopravní výchově 

žáků místních škol, kdy strážnici pomáhají pracovníkům Domu dětí a mládeže Kojetín při 

získávání návyků bezpečného chování dětí v silničním provozu. Rovněž nesmíme opomenout 

účast Městské policie na pořádání tradičních akcí propagujících sport a zdravý životní styl 

jako běžecký závod „Běžíme proti drogám“, běžecký závod “Kojetínská desítka”, závod 

dračích lodí pro žáky kojetínských škol, kolečkiádu a další. 

Pozitivním důsledkem věnování se preventivní činnosti pro městskou policii může být kromě 

eliminace delikventního chování jedinců take získání důvěry a náklonnosti občanů, přičemž 

také dochází k popularizaci práci městské policie. 

 

 

 

 7. Závěr 

 

Městská policie je složkou pro občany, která má zejména chránit život, zdraví a majetek a 

zajistit klidný a bezpečný život v našem městě. Toto se Městské policii Kojetín v uplynulém 

roce dařilo. Nikdy se sice nepodaří zabránit jednotlivým případům narušování veřejného 

pořádku, ale přítomností strážníků v ulicích a snahou Městské policie reagovat na aktuální 

problémy se počet těchto případů výrazně eliminuje. Městská policie neustále reaguje na nové 

požadavky občanů a celkovou bezpečnostní situaci ve městě a následně přijímá opatření tak, 



aby bylo možno předcházet případným protiprávním jednáním. Snahou strážníků je i do 

budoucna zajistit veřejný pořádek a dále zajišťovat bezpečí občanů ve městě Kojetíně. 

 

 

Za podporu a zájem, který jste Městské policii Kojetín v roce 2016 věnovali, vám jménem 

všech strážníků děkuji. 

 

 

                                                                                            Adrian Jiřík 

                                                                                         velitel MP Kojetín 

 


