
                          Město Litovel 

     Městská policie Litovel 
                        Havlíčkova 818 
                   784 01 Litovel 
       tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 
            E-mail: mp@mestolitovel.cz 

 
                                                                                                                     V Litovli 1. 3. 2010 
 
 
 
 

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 
 
  
                                                         

 
Nové služební vozidlo Š-Octavia combi při uzavírce ulice 1. máje v Litovli 

 
 
Městská policie Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotné město Litovel to 
představuje i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, 
Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice,  Víska.    
 
 
 
 

-1- 
 



Na plnění úkolů městské policie se podílí 10 strážníků ve složení:  
Velitel – Bc. Lubomír Broza    
Zástupce velitele – Jiří Forst 
Strážníci – Bc. Zdeněk Medek 
                         Oldřich Příkopa 
                         Radek Coufal 
                         František Bartošek, DiS.  
                         Ludvík Opletal 
                         Jan Grunt 
                         Petr Meravý 
                  Ing. Leoš Rozsypal  
 
Městská policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. 
Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského 
soužití, obecně závazných vyhlášek, podílí se na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality. 
 
V uvedených oblastech řešila Městská policie Litovel v roce 2009 celkem 2 500 přestupků, 46 
podezření ze spáchání trestného činu a odchytla 50 volně pobíhajících zvířat. Na blokových 
pokutách bylo uloženo 334 100 Kč. 
 
Při rozdělení přestupků do jednotlivých oblastí činnosti je situace následující: 
 
Doprava 
 
Při dohledu na místní úpravu silničního provozu bylo řešeno celkem 1 864 přestupků 
Blokovou pokutou                                  828 
Postoupení správnímu orgánu                  23 
Domluvou                                            1 018 
Uloženo na blokových pokutách     194 400 Kč 
 

    
Technický prostředek k zabránění odjetí vozidla (botička) v akci                                                                
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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. 
Po počátečních legislativních zádrhelech se v r. 2009 uskutečnilo celkem 5 těchto dopravních 
akcí, při kterých bylo řešeno celkem 63 překročení nejvyšší povolené rychlosti. 58 přestupků 
bylo vyřešeno blokovou pokutou v celkové uložené částce 94 500 Kč a 5 přestupků bylo 
postou správnímu orgánu. 
 

 
Strážník Jan Grunt při měření rychlosti                                     Strážník Zdeněk Medek při měření rychlosti 

 
Do oblasti dopravy lze zařadit i Nařízení Rady Města Litovel o Parkování v historickém 
centru města. Strážníci byli postaveni před úkol zajistit zavedení tohoto opatření do praxe. 
Vydávají parkovací karty, zajišťují provoz parkovacích automatů a provádí kontrolu 
uvedeného nařízení.  
Při zavedení tohoto nového systému parkování jsme účastníky provozu upozorňovali na 
zjištěné nedostatky a přestupky jsme řešili domluvou. Z důvodu soustavné nekázně ze strany 
parkujících řidičů byli nuceni přikročit k razantnější formě postihu. Po dvou počátečních 
měsících se podařilo situaci stabilizovat a dnes je již zcela běžné, že lidé na náměstí Přemysla 
Otakara, na parkovišti na ul. Komenského a na parkovišti na ul. Smyčkova platí parkovací 
poplatek.  Pro zajímavost uvádím, že od června  2009 do konce r. 2009 bylo na parkovném 
vybráno celkem 423 394 Kč. 
 
 
 
Ostatní přestupky 
 
Ostatních přestupků, mezi která počítáme §§ 30 (alkohol a tox.), 46 (nařízení a vyhlášky), 47 
(veř.pořádek),  49 (občanské soužití),  50 (majetek)  bylo řešeno celkem 573 přestupků 
Blokovou pokutou                                     90 
Postoupení správnímu orgánu                 160 
Domluvou                                                323 
Uloženo na blokových pokutách        45 200 Kč 
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Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících zvířat. Po většinou se jedná o 
odchyt psů i když v r. 2009 jsme v ojedinělých případech odchytávali i kočky, srnce, hady a 
labuť. 
 

  
Odchycení psi putují do záchytného kotce 

 
 
V r. 2009 odchytávali strážníci 50 zvířat, z toho bylo 18 psů umístěno do útulku Ligy na 
ochranu zvířat v Olomouci, 32 bylo vráceno majitelům. 
 
 
 
Nezanedbatelnou úlohu sehrává činnost Městské policie Litovel při pořádání kulturních a 
sportovních akcí. Strážníci  se podílí na zajištění pořádku při pořádání Hanáckých Benátek, 
Pivovarských slavnostech, Litovelských slavnostech, zajišťují bezpečnost účastníků při Bobr 
bicu, Bobr cupu, Triatlonu, běhu Ligy stovkařů apod. 
 
 

 
Strážník Radek Coufal při zajištění bezpečnosti závodníků v triatlonu     Strážníci Z. Medek a R. Coufal provádí pořádkovou hlídku na pouti 
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Prevence 
 
Oblast prevence kriminality představuje velké množství  činností.  
Základní činností je pohyb strážníkův ulicích. Každodenně provádíme v ranních hodinách 
kontrolu nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol. 

 
Strážníci J. Grunt a R. Coufal při dohledu na nebezpečných přechodech při cestě dětí do škol 

 
 
 
Spolupráce s PČR 
 
Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracujeme s OOP ČR v Litovli. 
V r. 2009 jsme se zúčastnili, společně s příslušníky OOP ČR Litovel,  celkem tří akcí 
zaměřených na podávání alkoholu dětem a mladistvím. 
 
 

 
Strážník Petr Meravý při bezpečnostní akci s PČR v restauracích 

 
V neposlední řadě provádíme ve spolupráci s DDM Litovel dopravní výchovu, která je určena 
pro litovelského regionu. V r. 2009 jsme se zúčastnili 10 takovýchto akcí na kterých bylo 
přítomno celkem 200 dětí. 
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Strážník Ludvík opletal s mladými cyklisty                                           Strážníci L. Broza a J. Grunt při besedě s dětmi 

 
Odborná připravenost strážníků 
 
V oblasti odborné připravenosti jsou strážníci proškolováni a zdokonalováni v nejrůznějších 
oblastech 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 v oblasti práva je operativně zařazeno proškolení odborným lektorem. 
Mimo teoretické znalosti jsou strážníci vycvičeni k odchytu volně pobíhajících zvířat. 
 
V r. 2009 jsme nově zavedli do vybavené městské policie AED defibrilátor. 
 
 

 
Strážníci L. Rozsypal a J. Grunt při nácviku první pomoci 

   
Městská policie Litovel se stala členem celorepublikového projektu „Dejte srdci šanci“. 
Tento projekt je zaměřený na možnost laického poskytnutí včasné první pomoci při postižení 
člověka srdeční příhodou nebo jakýmkoli druhem příhody, který je spojený se selháním 
některé životní funkce (vědomí, dýchání, oběh). Smyslem projektu je vytvoření tzv. 
„Bezpečných míst“ pomocí širokého využívání automatizovaných externích defibrilátorů 
(AED).  
Strážníci městské policie Litovel prošli koncem listopadu školením první pomoci, jehož 
součástí byl i zácvik na nový zdravotnický přístroj AED Defibrilátor. 
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Strážník František Bartošek při střeleckém výcviku                            Strážníci na střelnici v Cholině 

 
Pravidelně jsou strážníci Městské policie Litovel proškolováni ve střelecké přípravě. Tato 
příprava probíhá 4 – 5x ročně na střelnici v Cholině.  
 
 
K nutným znalostem patří připravenost v sebeobraně. Strážníci jsou 6 – 7 x ročně 
zdokonalováni v oblasti sebeobrany instruktorem sebeobrany. 
 
 

  
Strážníci při tělesné přípravě – nácvik sebeobrany 
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Závěr 
Strážníci Městské policie Litovel zajišťují široké spektrum činností, kterými se snažíme 
zlepšit bezpečnostní situaci v našem městě. Snahou strážníků v r. 2010 bude pokračovat 
v nastoleném trendu a dále zlepšovat situaci v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti dopravy 
a v preventivní činnosti. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Lubomír Broza 
Vel. MP Litovel 
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2009  

Obec Litovel 

Počet obyvatel 10 055 
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* 
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Počet přestupk ů vyřešených v doprav ě  1 927 
Z toho řešeno blokově 886 
Z toho postoupeno správnímu orgánu 23 
Z toho řešeno domluvou 1 018 
Uloženo blokových pokut  (v Kč) 288 900 
  
Počet přestupk ů - ostatní 573 
Z toho řešeno blokově 90 
Z toho postoupeno správnímu orgánu 160 
Z toho řešeno domluvou 323 
Uloženo blokových pokut  (v Kč) 45 200 
  
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených 
do bodového systému (bez měření rychlosti) 

18 

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

63 

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

3 

  
Celkem řešeno p řestupk ů 2 500 
Celkem uloženo blokových pokut (v K č) 334 100 
  
Počet důvodných podezření o spáchání 
trestného činu oznámených Policii České 
republiky, 

46 

Počet případů použití služební zbraně strážníky, 0 
Počet útoků na strážníky. 2 
Zadrženo hledaných osob 2 
Nalezeno vozidel v pátrání 0 
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8)  0 
Předvedeno osob dle § 13 odst.  15 
Odchyceno zvířat 50 
Provedené odtahy 0 
  
Aktualizace údaj ů  
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, Bc. 
Telefon OP - obecné +420 585 341 568 



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) 39,1 
  
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) 3 600 000 
Rozpočet městské policie (provozní výdaje) 1 027 000 
  
  

 


