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1. Úvod do problematiky obecní policie 

 

Městská policie Kojetín je orgánem obce, který   zabezpečuje místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci katastrálního území města Kojetína a jeho místních částí Popůvky a 

Kovalovice. Rovněž plní další úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

nebo zvláštním zákonem.  

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

a tvoří ji zaměstnanci obce zařazení do obecní policie.  

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 

 

Početný stav strážníků byl v roce 2018 na setrvalém stavu devíti strážníků, kdy do budoucna 

se uvažuje o navýšení počtu strážníků na deset. Kvalitní činnost Městské policie vychází 

z dlouholeté zkušenosti a dokonalé osobní a místní znalosti strážníků. Toto se u Městské 

policie Kojetín daří díky malé fluktuaci strážníků, kdy průměrná doba služby strážníků u MP 

Kojetín je 14 let. Jedná se tedy o vyzrálý a velmi zkušený kolektiv zaměstnanců, kde se zcela 

opodstatněně předpokládá vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka. 

Strážníci obecních policii jsou ze zákona povinni opakovat zkoušku odborné způsobilosti před 

komisí Ministerstva vnitra. V roce 2018 toto přezkoušení úspěšně absolvovali tři strážníci. 

Strážníci MP Kojetín se snaží i nad rámec této povinnosti rozšiřovat své znalosti a dovednosti, 

důkazem čehož je skutečnost, že v roce 2018 úspěšně ukončil další strážník vysokoškolské 

studium, kdy v současné době disponují čtyři strážnici středním vzděláním s maturitou a pět 

strážníků vysokoškolským vzděláním. Všichni strážníci tak splňují 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 na 

policejní střelnici v Žeravicích. Výkon služby MP Kojetín je zabezpečen v nepřetržitém 

provozu ve dvoučlenné hlídce. Přednostně je vykonáván tzv. „patrolou“ ve vozidle MP, čímž 

je zaručena maximální akceschopnost, kdy ve vozidle strážníci vozí nespočet vybavení pro 

řešení různých činností, se kterými se při výkonu činnosti setkávají. Toto je kombinováno 

s pěšími pochůzkami hlídky MP. V letních měsících strážníci využívají rovněž skůtr a dvě 

jízdní horská kola díky kterým mají při objížďce města bezprostřední kontakt s okolím.  Je 

standardem, že hlídka MP je na místě oznámení do několika málo minut. Pokud se tak 

nestane, tak jenom z důvodu, že hlídka v danou chvíli již řeší předchozí oznámení. 

  

 

 

 

 



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, 

teleskopickým žebříkem nebo digitálním testerem pro analýzu alkoholu v dechu. 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 disponuje služebním 

motorovým vozidlem VW Caddy. V letním období strážníci využívají dle personálních 

možností při výkonu služby již zmíněný skútr zn. Peugeot a dvě služební horské jízdní kola. 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) v současné době disponuje 18 

kamerovými body. Je bezesporu významným prvkem ochrany veřejného pořádku ve městě, 

kdy jeho preventivní psychologický účinek je evidentní. Záznamy z MKDS jsou často 

využívány i ze strany Policie ČR, kdy díky těmto záznamům se podařilo objasnit bezpočet 

protiprávních jednání na území města. Proto se i do budoucna uvažuje o rozšíření počtu kamer 

MKDS na další problematická místa.  

 
 
 

4. Součinnost a spolupráce 

 

V průběhu celého roku 2018 městská policie úzce spolupracovala s MěÚ Kojetín a jinými 

organizacemi zřizovanými městem. Vynikající součinnost byla především s  odborem 

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

dopravy. Jedná se zejména 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 apod. 

Městská policie v průběhu sledovaného období zajišťovala veřejný pořádek na řadě 

společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných Městem Kojetín, nebo ve 

spolupráci s ním. Dále poskytuje součinnost při zajištění bezpečnosti silničního provozu 

v rámci konání různých průvodů či akcí konaných na území města. 

 



Při každodenní činnosti spolupracovali strážníci se složkami integrovaného záchranného 

systému a to především s obvodním oddělením PČR Kojetín, Hasičským záchranným sborem 

Kojetín a Zdravotnickou záchrannou službou Přerov. Těmto subjektům poskytovala asistenci 

ve 102 případech. S Policií České republiky zejména obvodním oddělením Kojetín má 

městská policie výbornou součinnost. Je běžně, že strážníci poskytují Policii ČR  pomoc ve 

formě sil a prostředků městské policie. V dalších případech se Police České republiky obrací 

se žádostmi o součinnost při pátrání po pohřešovaných osobách, hledaných osobách, 

odcizených vozidlech a věcech. Vedení Městské policie Kojetín a Obvodního oddělení PČR 

Kojetín se pravidelně setkává na součinnostních poradách a předává si informace o aktuální 

bezpečnostní situaci. Dochází ke koordinaci výkonu služby v terénu a probíhají i společné 

bezpečnostní akce. Spolupráce mezi oběma organizacemi je tak na vysoké úrovni a činnost 

obou bezpečnostních složek se navzájem doplňuje. 

V mnoha případech Městská policie Kojetín spolupracovala i s jinými organizacemi 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. Jako příklad lze uvést zabezpečování veřejného pořádku a dohled při 

příjezdu a odjezdu účasníků Mistrovství České republiky v deseti tancích, které se konalo v 

měsíci březnu ve sportovní hale v Kojetíně a asistence na loděnici Kojetín při organizaci 

dopravy přijíždějících a odjíždějících účastníků na český pohár mládeže vytrvalost v 

kanoistice, asistence strážníků pracovnicím domu s pečovatelskou službou při zvedání 

klientů, kteří upadnou na zem, asistence pracovnicím Domu dětí a mládeže při pořádání akcí 

jako jsou kolečkiáda, lampiónový průvod a dalších, nebo asistence pracovníkům spol. Technis 

při zabezpečování odstranění vozidel parkujících na komunikacích v místech kde provádí 

pracovní činnosti, apod.  

Městská policie poskytovala také pomoc občanům města, která přímo nesouvisela s řešením 

protiprávního jednání.  

 

 

 

5. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 

 

V roce 2018 se strážníci opětovně zaměřovali 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 pohoršování, znečišťování veřejných prostranství a další projevy vandalismu. 

Hlídky městské policie několikrát denně provádějí kontroly nádraží ČD a jeho okolí, kde se 

často zdržuje mládež narušující veřejný pořádek, kontrolují okolí škol v době příchodů a 

odchodů žáků ze školy, provádějí opakované kontroly hřbitova, dětských hřišť a dalších míst, 

kde je největší koncentrace lidí jako jsou prodejna Albert, v letních měsících koupaliště apod.  

Mezi další úkoly Městské policie patří odchyt zatoulaných zvířat, zejména psů. V roce 2018 

hlídky odchytily 80 volně se pohybujících psů. Následně strážníci psy umístí do záchytných 

kotců, kde se o tyto psy starají do doby, než se podaří dohledat majitele takto zaběhnutého 

psa, anebo umístit psa do adoptivní péče.  

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

protiprávním jednáním jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Městská policie ze zákona 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, 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 věc 

postoupena vlastníku komunikace 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.  

V nočních hodinách se strážníci věnují kontrole dodržování zákazu parkování nákladních 

vozidel na území města.   

 

 

 

 



Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín 
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Přestupky Blokové pokuty 
Oznámení spr. 

orgánům 
Celkem za rok 

 

 

§ 125c 168 3 171 
 

 

Zák. 65/2017 32 1 33 
 

 

§ 5 2 4 6 
 

 

§ 7 - 17 17 
 

 

§ 8 31 18 49 
 

 

§ 4 15 1 16 
 

 

Celkem: 248 44 292 
 
 
 

 

Vysvětlivky: 

§ 125c – dopravní přestupky 

Zák . č. 68/2017 – 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 – přestupky porušující vyhlášky města 

 

Celkový počet zaevidovaných událostí řešených Městskou policii Kojetín za rok 2018 je 921 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. Mezi témata přednášek a besed patří:  

- činnost Městské police a Policie České republiky, 

- trestní odpovědnost mládeže 

- 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 je-li svědkem protiprávního jednání 

apod.  

V roce 2018 MP Kojetín uskutečnila 12 přednášek. 

 

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 pracovnicím Domu dětí a mládeže Kojetín při 

získávání návyků bezpečného chování dětí v silničním provozu. V roce 2018 se MP Kojetín 

účastila při výchově dětí na dopravním hřišti v 10 výukových dnech. Rovněž nesmíme 

opomenout účast Městské policie na pořádání tradičních akcí propagujících sport a zdravý 

životní styl jako běžecké závody “Kojetínská desítka”, „Běh proti drogám“, 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 

 

Závěrem této zprávy mohu dle svého úsudku zhodnotit činnost Městské policie Kojetín za  

veřejně prospěšnou. Městská policie je bezpečnostní složkou jejímž úkolem je zejména 

chránit život, zdraví, majetek a zajistit klidný a bezpečný život všech občanů města Kojetín. 

Snahou Městské policie je neustále reagovat na aktuální požadavky veřejnosti a celkovou 

bezpečnostní situaci ve městě. Již po několik let se neustále zvyšuje aktivita Městské policie 

Kojetín v oblasti prevence kriminality, jejíž součástí je také pravidelná dohledová, kontrolní a 

osvětová činnost. I nadále zůstává hlavním úkolem Městské policie odvádět kvalitní práci na 

všech úsecích její činnosti a přispívat tak k stabilnímu stavu veřejného pořádku ve městě. 

Stejně jako v letech minulých, docházelo i v roce 2018 k ojedinělým případům narušování 

veřejného pořádku, ale přítomnost strážníků v ulicích a snaha Městské policie reagovat na 

aktuální problémy počet těchto případů výrazně eliminovala. Veškerá přijatá opatření  

reflektují aktuální bezpečnostní situaci ve městě, tak aby bylo možno předcházet případným 



protiprávním jednáním. Městská policie Kojetín je personálně stabiliní, velmi dobře technicky 

vybavená a fungující organizace. 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 2018 věnovali, vám jménem 

všech strážníků děkuji. 

 

                                                                                            Adrian Jiřík 

                                                                                        velitel MP Kojetín 


