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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 

 

V uplynulém roce 2017 tak Městská policie Kojetín oslavila 25 výročí svého založení. K 

tomuto výročí budou Městskou policií Kojetín předány pamětní plakety starostovi města 

Kojetína, místostarostovi města Kojetína a vedoucím pracovníkům Obvodního oddělení 

Policie ČR Kojetín, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Požární stanice 

Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín. Za uplynulých 25 let činnosti Městské 

policie Kojetín se v jejich řadách prostřídalo celkem 23 strážníků.  

Obecní policii řídí podle zákona o obecní policii starosta, nebo jiný člen zastupitelstva obce 

pověřený zastupitelstvem obce. V případě MP Kojetín je řízením pověřen místostarosta 

města.  

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, jejichž projednávání je v působnosti obce 

 poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 

údaje o obecní policii 



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. 

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

 

 

 

2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 

 

Početní stav strážníků Městské policie Kojetín byl v roce 2017 ustálený na počtu devíti 

strážníků, kdy od měsíce ledna roku 2017 nastoupil nový strážník, který se po absolvování 

rekvalifikačního kurzu zapojil do výkonu služby. Strážníci obecních policií jsou ze zákona 

povinni každé tři roky (nově každých pět let) opakovat zkoušku odborné způsobilosti před 

komisí Ministerstva vnitra. V roce 2017 toto přezkoušení úspěšně absolvovalo pět strážníků. 

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, přičemž jsou 

strážníci povinni jednou ročně plnit podmínky fyzických testů. 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 přičemž se 

nadále podle potřeby obnovuje, nebo rozšiřuje. V roce 2017 bylo pro Městskou policii Kojetín 

pořízeno nové služební vozidlo tov. zn. VW Caddy, které nahradilo stávající služební vozidlo 

tov. zn. Peugeot Partner, jenž bylo z důvodu technických problémů vyřazeno. Rovněž byla 

v průběhu roku 2017 pořízena dvě jízdní horská kola, která strážnici nově využívají pro 

objížďky města, při kterých tak mají lepší kontakt s okolím než při průjezdu služebním 

vozidlem. Nadále je ze strany strážníků využíván také služební skútr, kterým jsou prováděny 



objížďky vzdálenějších části území města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice a 

který spolu s již zmíněnými jízdními koly přispívá ke snížení nákladů na provoz. V roce 2017 

byl stávající městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) rozšířen o tři otočné kamery, kdy 

jedna z nich je umístěna na domě č.p. 1 situovaném u křižovatky ulic Palackého, Olomoucká 

a nám. Dr. E, Beneše a Tržního náměstí. Druhá kamera je situovaná na budově Základní školy 

na Nám. Míru a třetí na bytovém domě situovaném naproti budovy nádraží ČD. Na pořízení 

těchto nových kamerových bodů poskytl Olomoucký kraj městu Kojetín v rámci Dotačního 

programu Olomouckého kraje určeného pro sociální oblast na rok 2017 finanční příspěvek ve 

výši 71.000,- Kč. Hlavní význam těchto nově pořízených kamerových bodů stejně jako celého 

městského kamerového dohlížecího systému spočívá jak v samotném dohledu nad veřejným 

pořádkem v těchto částech města, tak i v prevenci a to jak při dohledu na bezpečnost obyvatel, 

tak i jako prevence proti vandalismu. V Současné době MKDS disponuje 18 kamerovými 

body. MKDS je bezesporu významným prvkem ochrany veřejného pořádku ve městě, kdy 

jeho preventivní psychologický účinek je evidentní. Již mnohokrát se za pomocí záznamu 

z MKDS podařilo objasnit různá protiprávní jednání a ustanovit pachatele těchto skutků. 

Z tohoto důvodu se i do budoucna uvažuje o rozšíření počtu kamer MKDS na další 

problematická místa. I přes rozšiřující se městský kamerový dohlížecí systém zůstává 

základem ochrany veřejného pořádku ve městě i nadále přítomnost strážníků v ulicích.  

 

 

 

4. Součinnost a spolupráce 

 

V průběhu celého roku 2017 Městská policie úzce spolupracovala s  příslušnými odbory 

městského úřadu, Policii ČR, Hasičským záchranným sborem, zdravotnickými a 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.  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, vraky vozidel, poškozené dopravní 

značení aj.), finančním odborem (manipulace s finanční hotovostí, administrativní činnost aj.). 

S Policií ČR zejména obvodním oddělením Kojetín má městská policie každoročně výbornou 

součinnost. Policii ČR je běžně strážníky poskytována pomoc ve formě sil a prostředků 

městské policie. Vedení Městské policie Kojetín a Obvodního oddělení PČR Kojetín si 



předávají informace o aktuální bezpečnostní situaci. Dochází ke koordinaci výkonu služby 

v terénu a probíhají společné bezpečnostní akce. Spolupráce mezi oběma organizacemi je tak 

na vysoké úrovni a činnost obou bezpečnostních složek se navzájem doplňuje, což výrazně 

přispívá k bezpečnosti ve městě Kojetíně. Celou řadu příkladů při ochraně života, zdraví a 

majetku by bylo možné uvést i při spolupráci se zdravotnickými, zařízeními, sociálními 

zařízeními a hasiči.  

 
 

Počty asistencí v roce 2017:  asistence Policii ČR              63 

                                               asistence HZS                       18 

                                               asistence RZS                         3 

                                               asistence jiným orgánům      53 

                                               asistence spol. Multi-S          14 

                                               asistence orgánům obce        51 

 

 

Městská policie Kojetín rovněž spolupracuje se psím útulkem v Olomouci. V průběhu roku 

2017 strážnici odchytili celkem 92 zvířat, kdy se převážně jedná o zaběhlé, nebo toulavé psy.    

 

 

 

5. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 

 

Základním typem činnosti, která je obecně od Městských policií očekávána je preventivní 

pochůzková činnost. Strážnici Městské policie Kojetín vykonávají pochůzkovou činnost podle 

aktuální potřeby tak, aby byli přítomni vždy v místech, kde je to v dané době nejvíce 

zapotřebí.  To znamená, že se pohybují například v době, kdy děti docházejí do školy, nebo 

odcházejí ze školy v okolí škol, na nádraží ČD v době, kdy je předpoklad, že se zde nacházejí 

problémové osoby, v době svátku zesnulých se zintenzivňují pochůzky na hřbitově, v letní 

sezóně na koupališti a v jeho okolí, nebo na místech, kde se konají různé kulturní či sportovní  

akce a tak dále. V nočních hodinách se strážnici zaměřuji na okolí restaurací s provozem 

v nočních hodinách a provádějí objížďky města se zaměřením na narušování veřejného 

pořádku, rušení nočního klidu, poškozování majetku občanů a mobiliáře města a další projevy 

vandalismu. Městská policie Kojetín vždy reaguje na nově vzniklé aktuální problémy spojené 

se zajištěním bezpečnosti ve městě a činí opatření, aby předešla opakování těchto narušování 



bezpečnosti. Strážnici se při pochůzkové činnosti v době vyučování také zaměřují na 

záškoláctví a problematiku kouření dětí, kdy tyto poznatky jsou následně předávány vedení 

škol a příslušným orgánům. Mezi zásadní priority strážníků tradičně patří dohled nad 

dodržováním čistoty veřejných prostranství města a městských částí. Městská policie Kojetín 

je tady především pro občany města a proto přivítáme každé oznámení, které oznámí všímaví 

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

protiprávních jednání odhalily hlídky MP Kojetín vlastní činností. Jak vyplývá z údajů 

uvedených v tabulce níže, každoročně nejčastěji projednávaným protiprávním jednáním jsou 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V roce 2017 se počet těchto 

přestupků v porovnání s předcházejícím rokem snížil. Největší část těchto přestupků souvisí 

s porušováním zákazů vjezdu, zákazu zastavení a stání, ale také  nedodržování povinností ze 

strany cyklistů. Ke snížení v počtu odhalených případů došlo také u přestupků na úseku 

ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, u přestupků proti veřejnému pořádku a 

přestupků proti občanskému soužití. Naopak k výraznému nárůstu projednávaných přestupků 

došlo u přestupků proti majetku a to zejména krádeží v supermarketu Albert. Z údajů 

uvedených v tabulce rovněž vyplývá, že se navýšil počet přestupků oznámených příslušným 

správním orgánům, což je z části zapříčiněno novelizací přestupkového zákona, kdy strážník 

nemohl zjištěný přestupek vyřešit uložením pokuty příkazem na místě, ale právě oznámit 

příslušnému správnímu orgánu. Rovněž pokles přestupků projednaných domluvou, je 

zapříčiněn novelizací přestupkového zákona, kdy nově již přestupek nelze řešit domluvou.  

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

závazné vyhlášky města a závady zjištěné strážníky, které byly oznámeny příslušnému 

orgánu. I u těchto přestupků došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín a srovnání výsledků 

 

       

 

    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 51 116 612 
 

       

 

    Rok 2017     

 

 

Přestupky Blokové pokuty Domluva 
Oznámení spr. 

orgánům 
Celkem za rok 

 

 

§ 125c 239 7 3 249 
 

 

§30 / zák.65/17 20 1 0 21 
 

 

§ 47 / § 5 1 24 5 30 
 

 

§ 49 / § 7 0 2 9 11 
 

 

§ 50 / § 8 42 0 54 96 
 

 

ostatní 33 2 64 99 
 

 

Celkem: 335 36 135 506 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: § 125c – přestupky dle zákona o silničním provozu 

                       § 30 – přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek             

(nově zák. č. 65/2017 Sb.) 

                       § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku ( nově § 5) 

                       § 49 – přestupky proti občanskému soužití ( nově § 7) 

                       § 50 – přestupky proti majetku ( nově § 8) 

                  Ostatní – porušení vyhlášek města a zjištěné závady 

 

Městská policie Kojetín v roce 2017 řešila celkem 1035 událostí. 

 



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. 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 se Městská policie každoročně účastní 

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 dalších, kde strážníci zabezpečují bezpečnost účastníků těchto 

akcí. Také bylo, jak je již výše zmíněno realizováno rozšíření Mětského kamerového 

dohlížecího systému o tři nové kamerové body, čímž bylo výrazně přispěno ke zvýšení 

prevnce kriminality ve městě Kojetíně. 

 

 

7. Závěr 

 

Činnost Městské policie Kojetín lze za rok 2017 hodnotit pozitivně. Kolektiv strážníků je 

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

strážníků je 44 let a průměr praxe je 14 let. Jedná se tedy o velmi zkušené zaměstnance, kde 

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

policie Kojetín je personálně stabilizovaná, velmi slušně technicky vybavená a fungující, 

která neustále reaguje na nové požadavky občanů a celkovou bezpečnostní situaci ve městě. 

Další přijatá opatření budou navazovat na aktuální bezpečnostní situaci ve městě tak, aby bylo 

možno předcházet případným protiprávním jednáním. 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 2017 věnovali, vám jménem 

všech strážníků děkuji. 

                                                                                             Adrian Jiřík 

                                                                                         velitel MP Kojetín 


