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 6. 3. 2011

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2010

Městská policie Litovel sídlí v budově Městského úřadu Litovel na ul. Havlíčkova. V roce
2010 zde pracovalo deset strážníků, kteří slouží v nepřetržitém provozu, sedm dnů v týdnu.
V pracovní době strážníci řeší místní záležitosti veřejného pořádku, přispívají k ochraně a
bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na
dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích a ochraně veřejného pořádku. Pohybují se po
naplánovaných trasách a to v pěších hlídkách nebo autohlídkách. Na služebně městské policie
není stálá služba. Pokud občané strážníky potřebují, dovolají se na telefonu 585 341 568 nebo
mobilu 302 133 721 v kteroukoli denní i noční dobu.
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V roce 2010 řešila Městská policie Litovel celkem 2 112 přestupků.
Z toho bylo řešeno v dopravě celkem 1 661přestupků, na blokových pokutách bylo uloženo
350 900 Kč.
. z toho překročení max. povolené rychlosti – 160 přestupků
. uloženo na blokových pokutách – 190 000 Kč

. ostatní přestupky v dopravě - 1 501 přestupků
. vyřešeno uložením blokové pokuty – 757
. postoupení správnímu orgánu – 22
. vyřešeno domluvou – 882
. uloženo na blokových pokutách – 160 900 Kč
. zadržených řidičů pod vlivem alkoholu - 5
Z toho bylo řešeno ostatních přestupků 451, uloženo na blokových pokutách 55 600 Kč
. uloženo blokových pokut - 68
. postoupeno správnímu orgánu – 101
. řešeno domluvou – 282
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Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených PČR – 43
Bylo odchyceno 38 volně pobíhajících psů, kteří byli vráceni majitelům. Psy, které se
nepodaří vrátit, odvážíme do útulků pro opuštěná zvířata. V roce 2010 jsme spolupracovali
s útulky v Olomouci a v Slezských Pavlovicích.

Spolupráce s PČR
Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracujeme s OOP ČR v Litovli.
V uplynulém roce jsme se účastnili 3 společných akcí, které byly zaměřeny na podávání
alkoholu nezletilým a mladistvým osobám, podílíme se na pátrání po pohřešovaných osobách,
zajišťovali jsme místa tr. činů a místa dopravních nehod.
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Prevence
Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, kontrola
nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií, parků apod..
Další oblastí v rámci prevence, kde se naše městská policie angažuje je spolupráce s DDM
Litovel při cyklistických soutěžích a propagace činnosti městské policie při předváděcích
akcích. Bylo uskutečněno 8 akcí s DDM Litovel na výchovu mladých cyklistů a 3 akce na
soustředění v Cakově.
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V r. 2010 proběhla na fotbalovém hřišti v Litovli tradiční akce Den s IZS. Na této akci, která
je určena pro děti mateřských a základních škol se prezentují z Litovle a okolí se představují
jednotlivé složky IZS s ukázkami své činnosti. Strážníci Městské policie Litovel patří
k účastníkům akce a k hlavním pořadatelům.

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 pořádané Městem Litovel, Městským klubem Litovel apod.) a činnost při
povodňových stavech ve spolupráci s Krizovým řízením Města Litovel.
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Odborná připravenost strážníků
V oblasti odborné připravenosti jsou strážníci proškolováni a zdokonalováni v nejrůznějších
oblastech tak, aby byli náležitě připraveni na 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.
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 5 x ročně zdokonalováni
v oblasti sebeobrany instruktorem sebeobrany.

Na výsledcích v r. 2010 se podílelo těchto 10 strážníků Městské policie Litovel.
Mgr. Lubomír Broza - velitel
Jiří Forst
- zástupce velitele
Jan Grunt
Ludvík Opletal
Bc. Zdeněk Medek
Petr Meravý
Oldřich Příkopa
Ing. Leoš Rozsypal
Radek Coufal
František Bartošek, DiS.

Zpracoval: Mgr. Lubomír Broza, vel. MP Litovel
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2010

Obec
Počet obyvatel
Počet zaměstnanců celkem
Z toho počet strážníků s osvědčením
Z toho počet čekatelů (bez osvědčení)
Z toho odhad kolik strážníků se podílí na výslednosti
MP*

Litovel
9 883
10
10
0
10

Počet přestupků vyřešených v dopravě
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

1 661
757
22
882
350 900

Počet přestupků - ostatní
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

451
68
101
282
55 600

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do
bodového systému (bez měření rychlosti)
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do
bodového systému - překročení max. povolené rychlosti
Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů
motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky
Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)
Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu
oznámených Policii České republiky,
Počet případů použití služební zbraně strážníky,
Počet útoků na strážníky.
Zadrženo hledaných osob
Nalezeno vozidel v pátrání
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8)
Předvedeno osob dle § 13 odst.
Odchyceno zvířat
Provedené odtahy

111
160

5
2 112
406 500

43
0
2
2
0
0
12
32
0

Aktualizace údajů

Název MP
Adresa
PSČ
Název funkce osoby, která je pověřena plněním
některých úkolů při řízení OP (řídí OP - např. ředitel,
velitel, pověřený strážník)
Příjmení, jméno, titul osoby, která řídí OP
Telefon OP - obecné
Fax OP - obecné
Mobil na OP - obecné
Tísňová linka
Telefon osoby, která řidí OP (ředitel, velitel, pov. str….)
Mobil osoby, která řidí OP (ředitel, velitel, pov. str….)
Mailová adresa - obecná
Mailová adresa osoby, která řídí OP (ředitel, velitel, pov.
str…..)
WWW stránky
Stálá služba
Průměrný věk (strážníků a čekatelů)
Počet strážníků a čekatelů bez maturity
Počet strážníků a čekatelů s maturitou
Počet strážníků a čekatelů s vysokoškolským vzděláním
Rozpočet městské policie (mzdy včetně odvodů)
Rozpočet městské policie (provozní výdaje)

MP Litovel
Havlíčkova 818, Litovel
784 01

velitel MP
Lubomír Broza Mgr.
585 341 568
+420 585 153 223
+420 602 133 721
+420 585 341 568
+420 724 479 128
mp@mestolitovel.cz
broza@mestolitovel.cz
www.litovel.eu/
mestskapolicie
ne
40,1
0
7
3
4 060 000
1 051 000

Počet vyřešených přestupků
2 500
2 000
počet vyřešených
přestupků
doprava

1 500
1 000

veř.pořádek
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0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vybráno na pokutách
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