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Zpráva o činnosti městské policie Litovel 

za rok 2014 
 

  
 Služební vozidlo Městské policie Litovel 
 

Činnost obecní policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím 

zajišťuje obec klid a pořádek na svém území. Vychází ze skutečnosti, že místní záležitosti 

veřejného pořádku náleží do samostatné působnosti obce. 

 

Na plnění úkolů městské policie se podílí 10 strážníků  
Velitel – Mgr. Lubomír Broza    

Zástupce velitele – Jiří Forst 

Strážníci – Bc. Zdeněk Medek 

                         Oldřich Příkopa 

                         Radek Coufal 

                         František Bartošek, DiS.  

                         Ludvík Opletal 

                         Jan Grunt 

                         Ondřej Greguš 

                  Ing. Leoš Rozsypal  

mailto:mp@mestolitovel.cz


 

Územní působnost: 

Městská policie Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotnou Litovel do územní 

působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, 

Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice,  Víska.    

 

 

 
 

 

 

 

V roce 2014 řešili strážníci městská policie na území Města Litovel celkem 1 866 přestupků, 

kdy bylo 622 přestupků řešeno blokovou pokutou v celkové částce 293 600 Kč, 1 053 

přestupků bylo řešeno domluvou a 191 oznámeno správnímu orgánu.  

 

§125c-doprava

§46-OZV

§47-veřejný
pořádek

§49-občanské
soužití

§50-majetek

 



Při rozdělení výsledků na jednotlivé oblasti je situace následující: 

 

§ 30, 47, 49, 50 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v aktuálním znění 

V oblasti veřejného pořádku, kam jsou zařazeny přestupky proti majetku, proti občanskému 

soužití, proti veř. pořádku a přestupky v oblasti alkoholu a toxikomanie bylo řešeno celkem 

616 těchto přestupků.  

 

Z toho bylo: -   397 řešeno domluvou  

                    -    64 blokovou pokutou v celkové částce 32 900 Kč  

                    -  155  přestupků bylo postoupeno k projednání správnímu orgánu 

 

Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících psů. V uplynulém roce bylo 

odchyceno celkem 32 psů, z toho bylo 11 psů umístěno do útulku pro opuštěná zvířata a 21 

psů bylo vráceno majitelům.  

 

       
 Strážník Greguš při řešení černé skládky                                 Kontrola stánkového prodeje   
 

 

Dále bylo zadrženo 13 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu, kteří byli předáni 

k vyšetření protiprávního jednání na OOP ČR v Litovli. 

 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění, o provozu na pozemních komunikacích  

Ke každodenní činnosti strážníků patří řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu.  

Jde o přestupky, které jsou spáchány neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy 

silničního provozu, přestupky cyklistů a chodců.  

V uplynulém roce řešila MP celkem 1024 přestupků. 

                          -  656 řešeno domluvou 

                          -  360 blokovou pokutou v celkové částce 83 700 Kč  

                          -     8 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu 

 

 



  
    Strážník Coufal při řešení dopravního přestupku                                 „Botička“ v akci    

                                                                                                               

Městská policie Litovel provádí i dohled nad dodržováním nejvyšší povolené rychlosti. Při 

kontrolách se zaměřujeme na místa ležící v blízkosti školských zařízení, přechodů pro chodce 

a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodců a cyklistů na komunikaci. 

V r. 2014 se uskutečnilo celkem 18 dopravních akcí, při kterých bylo řešeno 226 překročení 

nejvyšší povolené rychlosti. 198 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou v celkové 

uložené částce 177 000 Kč a 28 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.     

 

            

 

 

  
Strážník Jan Grunt při měření rychlosti                                             Strážník Leoš Rozsypal při měření rychlosti 

 

 

 

 

V r. 2014 byla situace v dopravě ztížena rekonstrukcí náměstí př. Otakara. Docházelo 

k neustálým změnám v dopravním značení, objízdných tras a úbytku parkovacích míst. Tato 

omezení měla za následek velkou nervozitu řidičů, která se následně promítala do jejich 

chování při řešení přestupků.  



  
 Úprava dopravního značení na ul. Havlíčkova                                        Kontrola stánkového prodeje 

 
 

Spolupráce s PČR 

 

Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracujeme s OOP ČR v Litovli, 

zejména při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při zajišťování 

míst trestných činů, dopravních nehod apod.. 6. 3. 2014 jsme se spolupodíleli na 

bezpečnostních opatřeních při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Litovli.  

 

          
Bezpečnostní opatření při návštěvě prezidenta 

 

Prevence 

Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, kontrola 

nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií, parků apod.. 

 

 

       
Strážníci kontrolují nebezpečné přechody při cestě dětí do školy          

 



 

 

Další oblastí v rámci prevence, kde se naše městská policie angažuje, jsou besedy s mládeží 

na základních školách, které jsou zaměřeny na dopravní problematiku a zvyšování právního 

vědomí, spolupráce s DDM Litovel při cyklistických soutěžích a propagace činnosti městské 

policie při předváděcích akcích. 

V r. 2014 byly provedeny besedy se žáky Speciální školy na ul. Palackého a v MŠ na ul. 

Vítězná. Besed se zúčastnilo celkem 55 dětí.  

Dále bylo uskutečněno 12 besed s DDM Litovel, které byly zaměřeny na výchovu mladých 

cyklistů v základních školách a 4 dopravní soutěže na dopravním hřišti. 

 

                                                                                                                      
Strážník Opletal při  besedě s dětmi na ZŠ                                                    Strážník Grunt a Opletal při dopravní soutěži na dopravním hřišti   
                                                                         

 

Další činnost 

 

Další činností je doručování obtížně doručitelných písemností, spolupráce s TS, která spočívá 

v hlášení závad na dopravním značení, sjízdnosti vozovek, poruch veřejného osvětlení, 

zajišťování pořádkové služby při pořádání sportovních a kulturních akcích ve městě (Bobr 

cup, kulturní akce Hanácké Benátky, Litovelský otvírák atd.), činnost dle krizového plánu při 

mimořádných událostech. 

 

    
Bobr Cup 2014                                                                                                Monitoring hladiny řeky          

 

Na městskou policii jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky. Upravují se pravomoci, přibývá 

administrativa, zvyšuje se počet oznámení od občanů, narůstá arogance přestupců. Naštěstí 

jsou tu i spokojení občané, kteří se opakovaně na strážníky s  důvěrou obrací. Mezi těmito 

dvěma póly stojí městský strážník, jehož hlavním úkolem je zajistit veřejný pořádek v obci.  



Uvědomujeme si důležitost spolupráce s občany. Městská policie nebude mít nikdy dostatek 

strážníků na to, aby mohla být v jednom okamžiku na všech místech. Zlepšení spolupráce a 

komunikace s občany je směr, kterým se budeme v následujícím období ubírat. Vzájemná 

důvěra a spolupráce by měla přinést pomoc při řešení problémů ve městě. 

 

Od prosince 2014 používá městská policie nový informační systém, který umožňuje 

strážníkům on-line přístup do evidencí pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Od tohoto 

systému si slibujeme zkvalitnění práce, zejména zjednodušení administrativy při řešení 

přestupků přímo na místě v terénu. Systém umožňuje i další možnosti, jako například 

vytváření mapy kriminality, tedy míst, kde městská policie prováděla zákrok nebo řešila 

protiprávní jednání. 

 

 
Mapa kriminality města Litovel 

 

 

 

Odborná připravenost strážníků 

 

V odborných znalostech a dovednostech jsou strážníci pravidelně proškolováni a 

zdokonalováni tak, aby byli náležitě připraveni a výkon svého náročného povolání. 

Každý strážník musí absolvovat jednou za tři roky přezkoušení z právních norem před komisí 

Ministerstva vnitra.  

Při zásadních novelách právních norem je operativně zařazeno proškolení odborným 

lektorem. 

Mimo teoretické znalosti jsou strážníci vycvičeni k odchytu volně pobíhajících zvířat. 



  
Strážníci na střelnici v Cholině 

 

Pravidelně jsou strážníci Městské policie Litovel procvičováni v zacházení se zbraněmi. Tato 

příprava probíhá na střelnici v Cholině. 

Kamerový systém 

V r. 2014 byla v Litovli zrealizována další etapa budování městského kamerového systému. 

Kamery byly umístěny na ul. Kostelní a Vlašímovu. Tím je pod neustálým kamerovým 

dohledem nejfrekventovanější trasa přes historické centrum města. Nyní nám kamery 

monitorují dění na ulici Masarykova, nám. Př. Otakara, 1. Máje a část ulic Havlíčkova, 

Smyčkova a v parku Míru, Kostelní a Vlašímova. Kamery slouží k dohledu na místní 

záležitosti veřejného pořádku, předcházení pouliční trestné činnosti a zvyšují bezpečnost 

občanů.   

 
Monitorovací pracoviště kamerového systému 

 

Závěr 

 

Strážníci Městské policie Litovel zajišťují široké spektrum činností, kterými se snažíme 

zajistit a ještě více vylepšit bezpečnostní situaci v našem městě. Snahou strážníků pro r. 2015 

bude pokračovat v nastaveném trendu a dále posilovat pocit bezpečí občanů v Litovli. 

 

 

 

 

Mgr. Lubomír Broza 

Vel. MP Litovel 



Počet vyřešených přestupků 
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Vybráno na pokutách  

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2003 2005 2007 2009 2011 2013

celkem

doprava

veř. pořádek

 

 

 

 



2014 
 Obec Litovel 

Počet obyvatel 9 846 

Počet zaměstnanců celkem 10 

Z toho počet strážníků s osvědčením 10 

Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 0 

Z toho odhad kolik strážníků se podílí na výslednosti 
MP* 10 

  Počet přestupků vyřešených v dopravě  1 250 

Z toho řešeno blokově 558 

Z toho postoupeno správnímu orgánu 36 

Z toho řešeno domluvou 656 

Uloženo blokových pokut  (v Kč) 260 700 

  Počet přestupků - ostatní 616 

Z toho řešeno blokově 64 

Z toho postoupeno správnímu orgánu 155 

Z toho řešeno domluvou 397 

Uloženo blokových pokut  (v Kč) 32 900 

  Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do 
bodového systému (bez měření rychlosti) 0 

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do 
bodového systému - překročení max. povolené rychlosti 226 

Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů 
motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky 2 

  Celkem řešeno přestupků 1 866 

Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) 293 600 

  Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu 
oznámených Policii České republiky, 13 

Počet případů použití služební zbraně strážníky, 0 

Počet útoků na strážníky. 0 

Zadrženo hledaných osob 3 

Nalezeno vozidel v pátrání 1 

Předvedeno osob dle § 11 odst. 8)  0 

Předvedeno osob dle § 13 odst.  25 

Odchyceno zvířat 32 

Provedené odtahy 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aktualizace údajů 
 

Název MP MP Litovel 

Adresa Havlíčkova 818, Litovel 

PSČ 784 01 

Název funkce osoby, která je pověřena plněním 
některých úkolů při řízení OP (řídí OP - např. ředitel, 
velitel, pověřený strážník) velitel MP 

Příjmení, jméno, titul osoby, která řídí OP Lubomír Broza Mgr. 

Telefon OP - obecné 585 341 568 

Fax OP - obecné +420 585 153 223 

Mobil na OP - obecné +420 602 133 721 

Tísňová linka    

Telefon osoby, která řidí OP (ředitel, velitel, pov. str….) +420 585 341 568 

Mobil osoby, která řidí OP (ředitel, velitel, pov. str….) +420 724 479 128 

Mailová adresa - obecná mp@mestolitovel.cz 

Mailová adresa osoby, která řídí OP (ředitel, velitel, pov. 
str…..) broza@mestolitovel.cz  

WWW stránky 
www.litovel.eu/ 
mestskapolicie  

Stálá služba ne 

    

Průměrný věk (strážníků a čekatelů) 43,4 

    

Počet strážníků a čekatelů bez maturity  0 

Počet strážníků a čekatelů s maturitou 7 

Počet strážníků a čekatelů s vysokoškolským vzděláním 3 

    

Rozpočet městské policie (mzdy včetně odvodů) 4 610 000 

Rozpočet městské policie (provozní výdaje)    990 000 
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