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Městská policie Litovel
Havlíčkova 818
784 01 Litovel
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Zpráva o činnosti městské policie Litovel
za rok 2015

Služební vozidlo Městské policie Litovel při zákroku
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 podílelo 11 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
Bc. David Vašíček
Ing. Leoš Rozsypal

Ondřej Greguš ukončil 30. září pracovní poměr a na jeho místo nastoupil 1. října Bc. David
Vašíček. Ten od října do poloviny prosince absolvoval přípravný kurz na strážníka městské
policie a po úspěšném složení zkoušek nastoupil 14. prosince do výkonu služby. Nutno ještě
poznamenat, že jeden strážník byl v r. 2015 dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Úkoly od 1.
září do 14. prosince plnilo 8 a poté 9 strážníků.
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.

Každý strážník má přidělenu jednu až dvě místní části. Pravidelně navštěvuje předsedu
osadního výboru, je s ním v úzkém kontaktu. Na schůzkách projednávají problémy místních
částí a domlouvají opatření k řešení vzniklých problémů.
Mimo místní části má každý strážník na starosti část města Litovel. Město je rozděleno do
čtyř bloků a vždy dvojice strážníků má na starosti jeden rajon. Zde potom dohlížejí na stav
dopravního značení, stavu komunikací, zábory veřejného prostranství. Kontrola přiděleného
rajonu je jedním z úkolů na denních směnách.
Rozdělení rajonů a místních částí je zveřejněno na internetových stránkách města
www.litovel.eu/městská policie

§125c-doprava
§46-OZV
§47-veřejný
pořádek
§49-občanské
soužití
§50-majetek

V roce 2015 řešila městská policie na území Města Litovel celkem 1 496 událostí, kdy bylo
501 přestupků řešeno blokovou pokutou v celkové částce 232 700 Kč, 898 přestupků bylo
řešeno domluvou a 144 oznámeno správnímu orgánu.
Výsledky za rok 2015 ovlivnily do značné míry stavební akce ve městě. Nejvýznamnější byla
rekonstrukce náměstí Př. Otakara. Parkování v historickém centru bylo omezené a strážníci
řidiče spíše usměrňovali a radili jim, namísto tvrdých postihů. Další stavební akcí byla oprava
komunikace Chudobín Pinda, která negativně ovlivnila, v horkém letním období, vjezd
motorových vozidel k přírodnímu koupališti v Nové Vsi.

Mapa události Městské policie Litovel za r. 2015

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
496 těchto přestupků.
Z toho bylo: - 377 řešeno domluvou
- 72 blokovou pokutou v celkové částce 30 200 Kč
- 47 přestupků bylo postoupeno k projednání správnímu orgánu

Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících psů. V uplynulém roce bylo
odchyceno celkem 56 psů, z toho bylo 10 umístěno do útulku pro opuštěná zvířata v Čechách
pod Kosířem a 46 bylo vráceno majitelům.
Rovněž bylo zadrženo 5 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 MP patří řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
Novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích umožňuje městským policiím
provádět kontrolní měření rychlosti. V minulém roce bylo uskutečněno celkem 15 akcí, při
kterých jsme kontrolovali rychlost vozidel v městě Litovel a jejich místních částech.

Měření rychlosti vozidel v Litovli, místní část Chudobín

Zastavování vozidel na ul. Dukelská

Bylo zjištěno celkem 207 přestupků, blokovou pokutou bylo vyřešeno 177 přestupků, 30 bylo
postoupeno k projednání správnímu orgánu.
Další činností v oblasti dopravy je řešení přestupků, které jsou spáchány neuposlechnutím
zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu, přestupky cyklistů a chodců.
V uplynulém roce řešila MP celkem 793 přestupků.
- 496 řešeno domluvou
- 252 blokovou pokutou
- 45 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu

Strážník Greguš při objasňování černé skládky

Strážník Opletal při administrativní činnosti

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 nebo usměrňování dopravy u dopravních nehod. V rámci koordinační
dohody plánujeme společné postupy při zajišťování pořádkových hlídek na velkých
kulturních a sportovních akcích na území města. Spolupráce obou složek je na velmi vysoké
úrovni.
Prevence
Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, kontrola
nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií, parků apod..

Strážník Medek kontroluje jeden z nebezpečných přechodů 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. 2015 jsme provedli celkem 12 besed, kterých se zúčastnilo cca 200 dětí.

Strážník Opletal při besedě v základní škole

Strážník Rozsypal při regulaci dopravy akce ZŠ Vítězná

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, akce pořádané školami, kulturní akce pořádané městským klubem apod.)

Hlídka městské policie při transportu vánočního stromu

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, v r.
2015 proběhl kurz první pomoci. Pravidelně jsou rovněž procvičováni v zacházení se
zbraněmi. Tato příprava probíhá na střelnici v Cholině.

Strážníci při kurzu první pomoci

Kamerový systém
V r. 2015 byla v Litovli zrealizována další etapa budování městského kamerového systému.
Byla umístěna nová kamera na nám. Př. Otakara. Pod kamerovým dohledem je
nejfrekventovanější trasa přes historické centrum města. Kamery monitorují dění na ulici
Masarykova, nám. Př. Otakara, 1. Máje a část ulic Havlíčkova, Smyčkova a v parku Míru,
Kostelní a Vlašímova. Kamery nám pomohly vyřešit, objasnit nebo nasměrovat vyšetřování
správným směrem v cca 30 případech a jsou potřebným prvkem v oblasti bezpečnosti, který,
mimo jiné, také zvyšují vnímání pocitu bezpečí občanů.
Závěr
Strážníci Městské policie Litovel zajišťují široké spektrum činností, kterými se snaží ještě
více vylepšit bezpečnostní situaci ve městě.
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 komunikace
s občany je úkol, který chceme v nadcházejícím roce rozvíjet. Vzájemná důvěra a spolupráce
přinese pomoc při řešení problémů ve městě.

Mgr. Lubomír Broza
Vel. MP Litovel
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