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Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov 

Mezi nejdůležitější měřítka hodnocení
práce policie a vnímání stavu veřejného
pořádku a kriminality patří názory  obyva-
tel. Proto se městská policie v loňském ro-
ce zaměřila na  nejpalčivější problémy ve
městě. 

Veřejný pořádek je nejčastěji 
narušován v pátek 
a v sobotu v noci 

Strážníci se při výkonu hlídkové činnos-
ti zaměřili mimo  jiné na lokality, v nichž
nejčastěji dochází k narušování  veřejného
pořádku, zejména pak na centrum města
a okolí barů,  restaurací a heren. Konkrét-
ně se jednalo zejména o ulice  Komenské-
ho, Barákova, Melantrichova, okolí ná-
městí Spojenců,  nám. T. G. Masaryka
a okolní ulice, Plumlovskou a Svatopluko-
vu  ulici, parky, nádraží a další místa, na
kterých dochází k narušování veřejného
pořádku. Na tyto lokality se zaměřili  ze-
jména v nočních hodinách o pátcích a so-
botách, kdy v nich  nejčastěji dochází k na-
rušování veřejného pořádku. 

Na řidiče s nohou na plynu
si strážníci došlápli 
s novým  radarem

Činnost městské policie byla mimo jiné
zaměřena na  problematiku vandalismu,
poškozování dopravních značek a měst-
ského mobiliáře, nedovolené plakátování,
podávání alkoholu  mladistvým, graffiti,
sprejerství a dodržování obecně závaz-
ných  vyhlášek města. 

V oblasti dopravy se strážníci soustředi-
li na úseky, v nichž docházelo ke změnám
dopravní situace, a na místa, kde  byly nej-
častěji porušovány předpisy o provozu na
komunikacích.  Značnou pozornost věno-
vali také cyklistům, chodcům, dětem 
a dalším účastníkům silničního provozu. 

V rámci dopravní prevence byly na fre-
kventovaných úsecích  trvale v provozu
čtyři informační měřiče rychlosti. Koncem
roku  byl zakoupen mobilní měřič rychlos-

ti Lavet III. Tímto zařízením  strážníci
v součinnosti s Policií ČR odhalili 80 pře-
stupků  překročení rychlosti, za které ulo-
žili blokové pokuty v celkové  výši 33 200
Kč. 

Strážníci předali policistům 
44 pachatelů trestných činů 

a 10 osob v pátrání

Na úseku veřejného pořádku městská
policie účinně  spolupracuje se všemi sou-
visejícími subjekty. S Policií ČR  jsme
v loňském roce zorganizovali celkem 16
akcí a ve  společných hlídkách s policisty
jsme odsloužili 818 hodin.  Strážníci pře-
dali Policii ČR celkem 44 pachatelů trest-
ných  činů, 10 osob v pátrání a jedno nale-
zené vozidlo v pátrání.  Během loňského
roku bylo zaregistrováno 133 společných
zákroků  a úkonů a 41 asistencí při do-
pravních nehodách. V dalších 87  přípa-
dech asistovali strážníci členům Hasičské-
ho záchranného  sboru a ve 30 případech
záchranářům.

Skupina prevence kriminality uspořáda-
la v loňském roce  celkem 206 besed pro 
4 890 dětí a občanů. Středisko navštívilo
159 lidí. Strážníci ze skupiny prevence or-
ganizují nebo se  podílejí na organizaci ce-
lé řady akcí. Namátkou lze jmenovat  na-
příklad akci Na kolo jen s přilbou, akci za-
měřenou na používání dětských
automobilových sedaček, preventivní pro-
gramy,  akce na dětském dopravním hřišti
a dále ty, které jsou  organizovány v rám-
ci Zdravého města Prostějova. 

Celkově lze stav veřejného pořádku
hodnotit jako dobrý. To  koneckonců po-
tvrdil i rozsáhlý sociologický průzkum
provedený  v září 2005, z něhož vyplynu-
lo, že více než polovina občanů  hodnotí
Prostějov ve srovnání s ostatními městy ja-
ko  bezpečnější. Téměř polovina respon-
dentů navíc uvedla, že je  spokojena s pra-
cí městské policie. 

S dopravními hlídkami 
a okrskovou službou 

se setkáte již letos

V roce 2005 došlo k nárůstu počtu ozná-

mení přijatých na  linku 156 na celkem
8 877, což je téměř 25 denně. Na třetinu
z nich musela vyjet hlídka městské policie.
V ostatních  případech se jednalo o žádost
o informaci, radu apod. Další  oznámení
byla přijata na pevnou linku a některá
oznámení učinili  občané osobně. Lze kon-
statovat, že občané se obracejí na  strážní-
ky stále častěji, a tím narůstá i zatíženost
jednotlivých hlídek. Proto od 1. ledna
2006 došlo ke změně  organizační struktu-
ry - zřízení dopravních hlídek a zejména
okrskové služby (tzv. pochůzkáři), které
budou fungovat mimo  běžnou hlídkovou
službu.

Strážníci uložili blokové pokuty
za více než milion a půl a nechali

odtáhnout 415 vozidel 

Strážníci uložili v loňském roce bloko-
vé pokuty v celkové  výši 1 570 400 korun.
Řešili celkem 9 006 přestupků, což  před-
stavuje ve srovnání s rokem 2004 nárůst
o celých 24  procent. Z tohoto počtu bylo
86 procent přestupků dopravních,  což je
způsobeno nekázní v dopravě. Strážníci
proto mimo jiné  důsledně využívali
oprávnění nařídit odtah vozidel, a to v cel-
kem 415 případech, z nichž 307 bylo
v rámci blokového  čistění města. 

Na úseku veřejného pořádku se počet
přestupků stabilizoval  a klesl z 381 v roce
2004 na 377 v loňském roce. Na tomto
úseku  je však vysoká míra latence. Občas
také dochází k nárůstu  různých protipráv-
ních jednání. Jedná se zejména o vandalis-
mus -  poškozování dopravních značek, la-
viček, odpadkových košů,  popelnic, kon-
tejnerů a dalšího městského mobiliáře.
Na omezení  této protiprávní činnosti je
zaměřena hlídková služba,  součinnost
strážníků s Policií ČR, ale i vlastní pre-
ventivní a represivní akce. I na tomto úse-
ku se daří odhalovat pachatele -  loni bylo
v rámci 30 případů zadrženo celkem 45
pachatelů. 

V průběhu roku 2005 nedošlo k závaž-
nému či hromadnému narušení  veřejného
pořádku. Strážníci předvedli celkem 67
osob ke  zjištění totožnosti. Ve 27 přípa-
dech museli oprávněně použít  donucova-
cí prostředky.

Analýza veřejného pořádku v Prostějově za rok 2005

Nový mobilní radar rozšířil vybavení městské policie koncem  loňského roku. Jeho pořízení přišlo na 569 tisíc korun. Z nich
420 tisíc tvořila dotace ministerstva vnitra, zbytek uhradilo  město Prostějov. Zařízení vyhodnocuje měřenou vzdálenost
a rychlost vozidla, a pokud dojde k překročení nastavených  hodnot, pořídí fotodokumentaci přestupku. Fotoaparát 
s teleobjektivem je vybaven polarizačním filtrem, který eliminuje  odlesky ve skle vozidla. V důsledku toho lze snadno
identifikovat řidiče vozu za účelem dalšího řízení. Foto: Yvona  Kadlecová 

Přehled vybraných ukazatelů ze statistiky městské policie
2000 2001 2002 2003 2004  2005

Přestupky celkem, z toho: 7 319 8 050 7 359  7 524 7 219 9 006
- dopravní 5 970 6 239 5 354 6 284 6  001 7 813
- proti majetku 159 276 502 462 545 534
- občanské soužití 45 45 116 97 127 49
- městské vyhlášky 173 226 221 230 158 221
- veřejný pořádek 342 493 566 445 381 377
- podávání alkoholu 2 6 3 6 6 11
- na úseku sociálních věcí 0 4 0 0 1 1

Zadrženo pachatelů 33 48 40 46 32 44
Předvedeno osob 84 107 167 139 73 67
Vypátráno osob 1 7 4 10 4 10
Vypátráno vozidel 0 1 2 1 6 1
Zjištěno přestupků a trestných činů 0 828 3 265 2 088 1 964 2 463
městským kamerovým systémem 
Použito donucovacích prostředků 9 29 41 28 30  27
Provedeno akcí s PČR 19 43 36 21 17 16
Oznámení schránkou důvěry 0 23 4 8 1 0
Oznámení na linku 156 5 380 4 047 5 881 6  530 7 493 8 877
Provedeno přednášek prevence 0 53 146 156 159  206
Počet upozornění-prevence 13 23 82 92 84  115


