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 26. 2. 2013

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2012

Na plnění úkolů městské policie se podílí 10 strážníků ve složení:
Velitel – Mgr. 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
V září opustil, na vlastní žádost, řady strážníků Městské policie Litovel Petr Meravý.
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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.

Městská policie 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.
Při plnění těchto úkolů řešila Městská policie Litovel v roce 2012 celkem 1 818 přestupků, 27
podezření ze spáchání trestného činu a odchytila 30 volně pobíhajících psů. Na blokových
pokutách bylo uloženo 416 000 Kč.
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Rozdělením zmíněných přestupků do jednotlivých oblastí činnosti je situace následující:
Doprava
Při dohledu na místní úpravu silničního provozu bylo řešeno celkem 1 227 přestupků
Blokovou pokutou
616
Postoupení správnímu orgánu
64
Domluvou
547
Uloženo na blokových pokutách 364 600 Kč

Strážník Jiří Forst při kontrole města

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. 2012 jsme uskutečnilo celkem 18 dopravních akcí, při kterých bylo řešeno 304
překročení nejvyšší povolené rychlosti. 252 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou
v celkové uložené částce 248000 Kč a 52 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
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Strážník Jan Grunt při měření rychlosti

Strážník Leoš Rozsypal při měření rychlosti

Do oblasti dopravy patří i kontrola Nařízení Rady města Litovel o Parkování v historickém
centru města. Strážníci zajišťují vydávání parkovacích karet, zajišťují provoz parkovacích
automatů a provádí kontrolu tohoto nařízení a to včetně přírodní koupaliště v místní části
Nová Ves.
Pro zajímavost uvádím, že v r. 2012 bylo na parkovném v historickém centru a u přírodního
koupaliště vybráno celkem 835 929 Kč.
Ostatní přestupky
Přestupků, které řeší městská policie při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku,
jsou §§ 30 (na úseku alkoholu a jiných tox.), 46 (nařízení a vyhlášky), 47 (veř.pořádek), 49
(občanské soužití), 50 (majetek) bylo projednáno celkem 591.
Blokovou pokutou
104
Postoupení správnímu orgánu
170
Domluvou
317
Uloženo na blokových pokutách
51 400 Kč

Bezdomovci na Vrapači - stany
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Bezdomovci na Vrapači - zemljanka

Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících zvířat. Většinou se jedná o
odchyt psů i když v r. 2012 jsme v ojedinělých případech odchytávali i kočky a labuť.

Odchycení psi putují do záchytného kotce

V r. 2012 odchytli strážníci 30 psů, z toho bylo 9 psů umístěno do útulků, 21 bylo vráceno
majitelům.
Nezanedbatelnou úlohu sehrává činnost Městské policie Litovel při pořádání kulturních a
sportovních akcí. Strážníci se podílí na zajištění veřejného pořádku při Hanáckých
Benátkách, Pivovarských slavnostech, Litovelských slavnostech, zajišťují bezpečnost
účastníků při Bobr biku, Bobr Cupu apod.. V uplynulém roce jsme se rovněž účastnili setkání
městských policií ve Šternberku, které bylo uspořádáno u příležitosti 20-ti let vzniku
městských policií.
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Bobr Cup 2012

Setkání městských policií ve Šternberku
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Prevence
Oblast prevence kriminality představuje velké množství činností.
Základem je pohyb strážníků v ulicích při pěších i auto hlídkách. Dále provádíme
každodenně v ranních hodinách kontrolu nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol.

Strážník František Bartošek při kontrole přechodu u ZŠ Vítězná

Strážník Ludvík Opletal při besedách s dětmi

V posledních letech významně spolupracujeme v oblasti dopravní prevence s DDM Litovel.
Provádíme nácvik teorie při besedách se žáky základních škol v litovelském regionu, strážníci
se rovněž účastní praktického výcviku na dopravním hřišti. V r. 2012 jsme byli přítomni na
20-ti takovýchto akcích na kterých bylo přítomno kolem 200 dětí.

Strážníci Ludvík Opletal, Jan Grunt a Zdeněk Medek s mladými cyklisty
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Spolupráce s PČR
Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracujeme s OOP ČR v Litovli.
V r. 2012 jsme s příslušníky OOP ČR Litovel prováděli operativní hlídky po městě Litovel.

Společná akce městské policie a Policie ČR v barech na ul. 1. Máje

Společná dopravní akce
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Spolupráce s jednotkami IZS
V r. 2012 jsme se zúčastnili cvičení Krizového štábu města Litovel a složek integrovaného
záchranného systému. Simulovaná událost spočívala v požáru pohonných hmot v areálu firmy
MJM Litovel.

Strážníci Městské policie Litovel se účastnili nácviku likvidace nebezpečných látek společně s jednotkami IZS
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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 právních norem je operativně zařazeno proškolení odborným
lektorem.
Mimo teoretické znalosti jsou strážníci vycvičeni k odchytu volně pobíhajících zvířat.

Strážník František Bartošek při střeleckém výcviku

Strážníci na střelnici v Cholině

Pravidelně jsou strážníci Městské policie Litovel procvičováni v zacházení se zbraněmi. Tato
příprava proběhla v uplynulém roce 2x na střelnici v Cholině.
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Městský kamerový systém – II. etapa
V prosinci 2012 byla v Litovli zrealizována již II. etapa budování městského kamerového
systému. V této etapě byla umístěna kamera na rohový dům ulice 1. Máje – náměstí Přemysla
Otakara. Kamery nyní monitorují dění na náměstí Př. Otakara, ulici 1. Máje a část ulic
Havlíčkova, Smyčkova a v parku Míru. Kamery slouží k dohledu na místní záležitosti
veřejného pořádku, předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků, a zvyšují bezpečnost
občanů.
Technické a monitorovací zařízení je umístěno na služebně Městské policie Litovel, na ul.
Havlíčkova 818.

Strážník Petr Meravý při kontrole monitorovaných lokalit
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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. 2013
bude pokračovat v nastaveném trendu a dále posilovat pocit bezpečí občanů v Litovli.

Mgr. Lubomír Broza
Vel. MP Litovel
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2011

2012

Obec

Litovel

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*

9 835
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)

1 227
616
64
547
364 600

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

591
104
170
317
51 400

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

0
357

4

Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)

1 818
416 000

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

27

0
0
5
1
0
35
30
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

MP Litovel
Havlíčkova 818, Litovel
784 01
velitel MP

Lubomír Broza Mgr.
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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

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

Stálá služba
Průměrný věk (strážníků a čekatelů)

41,4

Počet strážníků a čekatelů bez maturity
Počet strážníků a čekatelů s maturitou
Počet strážníků a čekatelů s vysokoškolským
vzděláním

0
7
3

Rozpočet městské policie (mzdy včetně odvodů)
Rozpočet městské policie (provozní výdaje)
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4 155 000
1 213 000

