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1. Úvod do problematiky obecní policie 

 

Městská policie Kojetín byla zřízena městem Kojetín jako orgán obce, zabezpečující 

místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města Kojetín a jeho místních 

částích Popůvky a Kovalovice. Dále také plní úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii (dále jen zákon o obecní policii), nebo zvláštními zákony. 

Dle výše zmíněného zákona o obecní polici, řídí Obecní polici starosta nebo jiný člen 

zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Obecní policii tvoří zaměstnanci obce do 

ní zařazení.  

Věcnou působnost obecní policie stanovuje také Zákon o obecní policii, kde je v § 2 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. 
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2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 

 

Početný stav strážníků byl v roce 2019 na setrvalém stavu devíti strážníků. 

K 31.12.2019 ukončil pracovní poměr na vlastní žádost jeden ze strážníků. Současně projevil 

zájem o práci u MP Kojetín zaměstnanec MP Praha, který funkci strážníka v hlavním městě 

Praze vykonává již po dobu deseti let. Tento strážník bude přijat k MP Kojetín k 1.2.2020 a 

početní stav strážníků se tak opět ustálí na počtu devíti osob. Strážníci obecních policii jsou ze 

zákona povinni opakovat zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra. 

V roce 2019 toto přezkoušení po uplynutí tříleté lhůty úspěšně absolvoval jeden strážník. 

Všichni strážníci 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 a je vedena jedním ze strážníků, 

který je absolventem Fakulty tělesné výchovy. Střelecký výcvik strážníků MP Kojetín probíhá 

na policejní střelnici v Žeravicích a vede ho jeden ze strážníků, který je absolventem 

instruktorského kurzu pro příslušníky ozbrojených složek u akademie AEGIS.  

Výkon služby je 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 je přidělen jedné z hlídek MP 

Kojetín do územní odpovědnosti. 
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3. Služebna, materiální vybavení a další prostředky 

 

Služebna Městské policie Kojetín je situována v přízemí budovy radnice. V roce 2019 

byla realizována modernizace služebny MP, kdy v současné době tak již poskytuje občanům, 

kteří se na služebnu dostaví z jakéhokoliv důvodu moderní a příjemné prostředí a strážníkům 

odpovídající zázemí. V roce 2019 byla rovněž realizována rekonstrukce záchytných kotců pro 

odchycené psy, kterými MP Kojetín disponuje a které jsou situované v areálu společnosti 

Technis. Městská policie je vybavena potřebnou technikou, jako například odchytovými 

prostředky pro odchyt zvířat a to jak pro odchyty psů, tak i pro odchyty plazů, teleskopickým 

žebříkem, technickým prostředkem pro zabránění odjezdu vozidla, dopravními kužely, 

specializovanou lékárničkou, nebo digitálním testerem pro analýzu alkoholu v dechu a 

dalšími pro výkon služby potřebnými prostředky. 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 při výkonu služby rovněž skútr zn. Peugeot a dvě služební horské 

jízdní kola. 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) byl v roce 2019 opět rozšířen o 

další kamerové body, kdy v současné době disponuje již 31 kamerovými body. Rovněž byl 

rozšířen počet monitorů zobrazujících výstupy z kamerových bodů. MKDS 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. 
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4. Součinnost a spolupráce 

 

V uplynulém roce 2019 Městská policie Kojetín spolupracovala s MěÚ Kojetín a 

ostatními organizacemi, které zřizuje město Kojetín. Jmenovat můžeme součinnost s odborem 

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

dopravy, která je již díky mnoholeté spolupráci na velmi vysoké úrovni. Primárně se jedná 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 a jiné.  

Městská policie přispěla svou činností v průběhu roku 2019 k zajištění veřejného pořádku na 

řadě společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Kojetín nebo na 

jejich uskutečnění s městem Kojetín spolupracovala. Dále poskytovala součinnost při zajištění 

bezpečnosti silničního provozu na různě konaných průvodech či akcích na území města. 

Téměř každodenně spolupracovali kojetínští strážníci se složkami integrovaného 

záchranného systému. Především s obvodním oddělením PČR Kojetín, Hasičským 

záchranným sborem Kojetín a Zdravotnickou záchrannou službou Přerov či Olomouc. Těmto 

subjektům byla poskytnuta asistence ve 109 případech.  V období roku 2019 zaznamenala 

Městská policie Kojetín výbornou součinnost s Policií České republiky, zejména s obvodním 

oddělením Kojetín. V ulicích města Kojetína se již stalo běžným jevem, že strážníci poskytují 

Policii ČR pomoc ve formě sil a prostředků Městské policie. V ostatních případech se obrací 

Police České republiky na Městskou policii se žádostmi o součinnost při pátrání po 

pohřešovaných osobách, hledaných osobách, odcizených vozidlech a věcech. Zástupci 

Městské policie Kojetín a Obvodního oddělení PČR Kojetín se pravidelně účastní 

součinnostních porad a předávají si informace o aktuálním dění a bezpečnostní situaci ve 

městě. Díky tomu je zajištěna koordinace výkonu služeb v terénu a probíhají i společné 

preventivní a bezpečnostní akce. Tato spolupráce mezi oběma policiemi je tímto na vysoké 

úrovni a činnost obou bezpečnostních složek se vzájemně doplňuje, čehož důkazem jsou 

koordinovaná společná opatření přijatá v roce 2019 po nechvalně, mediálně známých 

opakujících se útocích v Kojetíně na Masarykově náměstí.   

Dále Městská policie Kojetín spolupracovala i s organizacemi jako jsou Centrum 

sociálních služeb Kojetín, místní školy, Dům dětí a mládeže, firma Technis a ostatními 
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organizacemi, které požádali o spolupráci, nebo byla spolupráce s nimi potřebná pro 

zabezpečení stanovených úkolů. Strážníci běžně poskytují spolupráci pracovnicím domu s 

pečovatelskou službou při zvedání klientů, kteří upadli na zem. Dále prováděli asistenci 

pracovnicím Domu dětí a mládeže při pořádání různých akcí pro děti, nebo asistenci 

pracovníkům spol. Technis při zabezpečování odstranění vozidel parkujících na 

komunikacích v místech kde provádí pracovní Technis činnost, a jiné.  

Městská policie poskytovala také pomoc občanům města, která přímo nesouvisela 

s řešením protiprávního jednání.  

 

 

 

Součinnost MP s dalšími subjekty: asistence MP Kojetín 

Policii ČR 76 

HZS 20 

RZS 13 

orgánům města 80 

jiným správním orgánům 53 

spol. Multi-S 8 
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5. Veřejný pořádek, odhalené přestupky 

 

Strážníci se stejně jako v předchozích letech zaměřovali především na oblast 

zabezpečování záležitostí veřejného pořádku. Prováděli pravidelné pěší kontroly města 

v kombinaci s patrolou za pomoci služebního vozidla, se zaměřením na kontrolu narušování 

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

veřejné pohoršování, znečišťování veřejných prostranství a další projevy vandalismu. Hlídky 

Městské policie, na žádost zaměstnanců Českých drah, několikrát denně prováděli kontroly 

nádraží ČD a jeho okolí. Také docházelo ke kontrolám okolí škol v době příchodů a odchodů 

žáků ze školy, pravidelným kontrolám městského hřbitova, dětských hřišť a dalších míst, kde 

se vyskytovala větší koncentrace lidí, jako je prodejna Albert, v letních měsících koupaliště a 

jiných. Strážníci celoročně dohlíželi na bezpečné přecházení žáků základních škol na 

přechodech pro chodce v blízkosti škol.   

K dalším standartním úkolům Městské policie Kojetín patří odchyt zatoulaných zvířat, 

kdy v roce 2019 se jednalo o 102 odchytů. Nejčastěji se jedná o odchyt zatoulaných psů. Po 

odchycení toulavého psa jej strážníci umístí do záchytného kotce, kde se o něj starají do doby, 

než se podaří dohledat majitele takto zaběhnutého psa nebo jej umístit do adoptivní péče či do 

psího útulku. 

Dle údajů uvedených v tabulce je nejčastěji projednávaným protiprávním jednáním 

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Městská policie Kojetín dle 

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.  

U přestupků na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek se nejčastěji 

jedná o kouření na místech zákonem zakázaných. 

Z tabulky vyplývá, že zjištěné přestupky proti veřejnému pořádku hlídky nejčastěji řešili 

domluvou, kdy se jednalo o méně závažné protiprávní jednání.  

U majetkových přestupků se jako každoročně nejčastěji jednalo o krádeže zboží v prodejně 

Albert. 
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Vyhodnocení činnosti Městské policie Kojetín 

 

 
 

  

 

 

Přestupky 
Blokové 

pokuty 

Oznámení spr. 

orgánům 
Domluv Celkem za rok 

 

 

§ 125c 196 6 30 232 
 

 

Zák. 65/2017 31 1 9 41 
 

 

§ 5 4 9 82 95 
 

 

§ 7 - 17 7 24 
 

 

§ 8 12 13 - 25 
 

 

§ 4/2 12 2 9 23 
 

 

Celkem: 255 48 

 

137 440 

 

 

 

 

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 

§ 4/2 – přestupky porušující vyhlášky města 

 

Celkový počet zaevidovaných událostí řešených Městskou policii Kojetín za rok 2019 je 1158 

událostí. 
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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, jak oznamovat události na tísňové linky 

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

jednání apod. 

 

V roce 2019 MP Kojetín uskutečnila 8 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 2019 se 

MP Kojetín účastnila při výchově dětí na dopravním hřišti ve 13 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 a další. 

 

 

Městská policie Kojetín ve spolupráci s Městským úřadem Kojetín a Centrem sociálních 

služeb Kojetín připravuje službu pro seniory žijící ve městě Kojetíně a to možnost pronájmu 

takzvaného Seniorského tlačítka. Starší, nemohoucí nebo nemocní lidé vyžadují větší péči a 

častější pomoc svého okolí. Hlavně v kritických situacích nebo při zdravotních potížích. A to 
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zejména žijí-li sami a chtějí využít svého práva na nezávislý život i ve stáří. Avšak, ne zřídka 

se také stávají obětí různých násilníků a podvodníků vydávajících se za podomní prodejce. Ne 

vždy má senior po ruce mobilní telefon, a právě pro tyto případy jsou určena bezpečnostní 

tlačítka. Pro jejich ochranu a zvýšení bezpečnosti lze využít takovéto zařízení pro přivolání 

hlídky MP Kojetín. Jedná se o zařízení, (drobná krabička) které má senior při sobě a v případě 

zdravotní indispozice, či jiného problému stačí pouze zmáčknout tlačítko na tomto zařízení, 

přičemž hlídka MP obdrží zprávu a ihned může poskytnout dotyčné osobě pomoc. Tato 

služba bude zprovozněna na začátku roku 2020. 

Dalším podstatným přínosem prevenci kriminality ve městě Kojetíně v roce 2020 by mělo být 

zřízení pozice Asistent prevence kriminality, kdy se uvažuje o zřízení dvou těchto pracovních 

pozic. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným k obecní policii 

ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent 

není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii 

svěřeny výhradně strážníkům. Zaměřením činnosti asistentů prevence kriminality je 

především dohled nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby, obdobně jako u hlídky 

MP Kojetín. Jejich úkolem bude v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání 

informovat hlídku Městské policie. Asistenti díky své místní znalosti můžou získávat 

informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených 

lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu, znečišťování veřejného prostranství, 

rušení nočního klidu apod. Asistenti se podílejí na mediaci vznikajících problémů již v jejich 

počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnosti atd. Informují 

hlídku MP o zjištěných skutečnostech jako např. nálezech injekčních stříkaček. Asistenti se 

v průběhu své práce budou zejména zaměřovat na děti a mládež. Upozorňovat děti na 

nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené 

odpadky mimo sběrné nádoby). Budou vykonávat dohled u základních škol (před zahájením 

vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na 

silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech 

šikany, vzájemného napadání, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jako prevence před 

možnou distribucí omamných látek přímo před budovou školy. Jejich činností by tak bylo 

posílení hlídek MP při dohledu nad veřejným pořádkem ve městě Kojetíně.  
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 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. Městská policie Kojetín toto v roce 2019 potvrdila při již zmíněných opakujících se 

mediálně známých útocích v Kojetíně, kdy vždy včasně a důrazně zasáhla spolu s hlídkami 

Policie ČR a svými zákroky utnula řádění nepřizpůsobivých občanů v samotném začátku 

konfliktu. Těmito rychlými zákroky ochránila řádné občany města Kojetína před nebezpečím, 

které jim bezprostředně hrozilo ze strany vzájemně se napadajících osob.  

Tímto bych chtěl poděkovat všem strážníkům Městské policie Kojetín a policistům 

Obvodního oddělení Policie ČR v Kojetíně za dobře odvedenou práci v roce 2019.     

Snahou strážníků je zajistit veřejný pořádek a i nadále zajišťovat bezpečí občanů ve 

městě Kojetíně. 

 

 

 

 Mgr. Adrian Jiřík 

velitel MP Kojetín 


