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Rok 2007 byl ve znamení 
změny stylu policejní práce 

Community policing
 
Činnost městské policie byla v roce 

2007 zaměřena důsledněji než v před-
chozích letech na změnu stylu policejní 
práce Community policing. Městské 
policie byly zřízeny za účelem zajišťo-
vání veřejného pořádku, jako služba 
veřejnosti, služba občanům. Hlavním 
kritériem tedy není počet zjištěných 
přestupků, ale míra spokojenosti oby-
vatel se stavem veřejného pořádku 
a kriminality a jejich pocit bezpečí. 

Okrskáři jsou dostupní 
nejen v terénu, ale 

i na mobilních telefonech

Velmi důležité je, aby se strážníci 
zajímali o problémy obyvatel. Je 
nutné, aby s nimi komunikovali ni-
koliv jen při konfliktních situacích 
či provádění zákroků a úkonů. Tyto 
podmínky splňuje zejména okrsková 
služba, která zajišťuje komplexní, 
trvalé a okamžité řešení problematik 
v okrscích. Občané se svým okrská-
řem komunikují v terénu, ale mohou 
mu i zavolat na mobilní telefon. 
Nutný aktuální zákrok či úkon řeší 
hlídková služba na lince 156. 

Refl exní vesty dokáží 
odradit od páchání 

trestné činnosti 

Velmi důležitým faktorem je, aby 
strážníci byli v ulicích viditelní. V pro-
sinci 2007 strážníci sloužili v refl exních 
vestách. Slušní občané se tak cítili bez-
pečněji, kapsáře a případné pachatele 
viditelnost policie odradila od páchá-
ní trestné činnosti. V důsledku toho 

byla v centru města evidována v době 
předvánočních nákupů jedna kapesní 
krádež  oproti desítce v předchozích 
letech. 

Vyšší kriminalita 
je doménou zejména 

centra města, přilehlých 
ulic, nádraží a parků 

I v loňském roce byl  výkon hlídkové, 
okrskové a dopravní služby zaměřen 
zejména do lokalit s nejvyšším nápa-
dem případů narušování veřejného po-
řádku a dále do těch, v nichž dochází ke 
kriminalitě. Vandalismus, výtržnictví, 
kapesní krádeže, loupežná přepadení, 
poškozování mobiliáře, poškozování 
cizí věci obecně -  tato činnost je pá-
chána zejména v centru města Prostě-
jova, v ulicích Komenského, Barákova, 
Netušilova, Melantrichova,  Svatoplu-
kova, Plumlovská, B. Šmerala, v okolí 
náměstí Spojenců, v parcích, zejména 
v Kolářových a Smetanových sadech, 
a na hlavním nádraží ČD. 

Krádeže jízdních kol, motorových 
vozidel a vloupání do nich jsou domé-
nenou zejména sídlištních celků. Jedná 
se o lokality, kde jsou umístěny kamery 
a další jsou plánovány. 

Bdělé oči 
městských kamer 

Při plánování hlídkové služby je vy-
užívána kombinace dohledu pomocí 
městského kamerového dohlížecího 
systému a hlídkové služby. Jeden pří-
klad za všechny. Od doby nasazení 
kamery v Šerhovní ulici v ní nedošlo 
k žádnému případu grafi tti. Díky 
umístění kamery došlo i ke zlepšení 
stavu veřejného pořádku na Husově 
náměstí. 

Aktuální problém? 
Vandalové a sprejeři

V současné době jsou problémy spíše 
v dopravě. Vandalismu a poškozování 
dopravních značek a výtržnictví se 
dopouští převážně mladiství pachatelé 
a pachatelé ve věku do 25 let. Jedná se 
o skupinky, které navštěvují restau-
rační zařízení, požívají alkohol, dále 
o skupinky tzv. hokejových fanoušků 
vyvolávající konfl iktní situace. Při svém 
jednání ničí dopravní značky, mobiliář, 
dopouští se výtržnictví. 

Další skupinky hledají adrenalin 
v poškozování budov sprejerstvím 
a graffi  ti. I přesto, že tomuto problému 
je věnována hlídkovou i okrskovou 
službou a kamerovým systémem znač-
ná pozornost, došlo k zadržení pacha-
telů graffi  ti pouze ve třech případech 
a ve 13 případech byli dopadeni pa-
chatelé vandalství, a to i za využití 
městského kamerového dohlížecího 
systému. 

Nezletilým nalévali zejména 
v „jejich“ podnicích

   Za rok 2007 bylo zjištěno 79 případů 
podání alkoholu mladistvé osobě, což 
je značný nárůst – v roce 2006 bylo 
zaznamenáno „pouze“ 28 případů. 
Jedná se především o podniky, které 
navštěvují mladí. Časté kontroly měly 
za následek mimo jiné i to, že občané 
podezření na podání alkoholu mladist-
vým častěji oznamují. 

Strážníci zasahovali 
i proti skupinkám 

agresivních huligeens 
z Olomouce 

Společně s Policií ČR bylo k ome-

zení kriminality provedeno 14 akcí 
zaměřených zejména na podávání al-
koholu a zajištění řádného stavu veřej-
ného pořádku při rizikových utkáních, 
kde se projevovalo násilí i v ulicích 
a docházelo k loupežným přepade-
ním hokejových fanoušků Prostějova 
skupinkami huligeens z Olomouce. 
Tyto případy byly eliminovány díky 
dohledu hlídek obou policií. 

K nárůstu přestupků došlo 
ve všech oblastech

Policii ČR bylo předáno celkem 45 
osob zadržených při spáchání trest-
ného činu či bezprostředně poté. Ze 
statistických ukazatelů je zřetelný ná-
růst počtu přestupků - celkem o 10 %, 
u přestupků proti veřejnému pořádku 
o 32 %. 

Celkově došlo ke zvýšení počtu 
přestupků ve všech oblastech. U po-
rušení obecně závazných vyhlášek 
města došlo k nárůstu celkem o 16 %, 
u narušování občanského soužití o cel-
kem 120 %. K poklesu došlo u majetku 
o 20 % (způsobeno změnou katastru 
- Držovice -Tesco). 

Lidé na strážníky 
útočili pouze slovně 

U 11 osob byl nařízen převoz do 
protialkoholní záchytné stanice. I pře-
sto, že obecně je mírně vyšší agresivita 
pachatelů, není evidován žádný útok 
na veřejného činitele, na strážníka. 
Došlo pouze ke slovnímu napadení, 
a to v pěti případech. Strážníci použili 
ve 23 případech donucovací prostřed-
ky, vždy oprávněně, zbraň použita 
nebyla.

Linka 156 přijala loni 
téměř 12 tisíc oznámení

Velmi významným faktorem 
v činnosti policie je spolupráce s ob-
čany. Ti podali za loňský rok celkem 
11 660 oznámení na linku 156, z toho ve 
3 430 případech se jednalo o oznáme-
ní, na které vyjela hlídka městské po-
licie. V ostatních případech se jednalo 
o žádost o poskytnutí informace či 
radu. Z toho vyplývá, že ve dvou tře-
tinách případů využití linky 156 se ne-
jednalo o oznámení, na které by bylo 
nutné reagovat zákrokem či úkonem. 

Kamerový systém pokrývá 
zhruba desetinu města 

Velmi pozitivně lze hodnotit měst-
ský kamerový a dohlížecí systém, 
který disponuje  v současné době 21 
kamerami ve 20 kamerových bodech. 
Pokrývá dle orientačních propočtů 
10 procent katastru města, mimo 
jiné i tzv. bezpečný koridor, v němž 
nejčastěji dochází k páchání trestné 
činnosti.

Jen za loňský rok bylo Policii ČR 
předáno celkem 33 záznamů trestné 
činnosti k dalšímu využití a dokumen-
taci. Celkem tři případy byly předány 
policii pro podezření na domácí násilí. 
Na policii bylo předvedeno celkem 
142 osob ke zjištění či ověření totož-
nosti dle zákona. 

Prevence byla v režii 
zejména skupiny prevence MP 

Stejně tak lze velmi pozitivně hod-
notit preventivní práci skupiny pre-
vence Městské policie Prostějov, která 
loni provedla celkem 212 přednášek 
pro děti, mládež i seniory, realizovala 
akce jako je Den bez aut, Bambiriáda, 
Den s Integrovaným záchranným 
systémem, Zlatou přilbu, výtvarnou 
soutěž Veřejný pořádek a doprava 
očima dětí či instalaci bezpečnost-
ních řetízků pro seniory. Majitele 
vozidel upozorňovala na různých 
akcích formou letáčků, že jejich auto 
není tresor, s hlídkovou službou se 
podílela na kontrolách uzamykání 
vstupů do panelových domů, upozor-
ňování občanů, preventivních akcích 
zaměřených na cyklisty, kontroly 
jejich vybavení atd. 

V oblasti prevence je třeba velmi 
pozitivně hodnotit práci manažera 
prevence Bc. Janečka, který je tajem-
níkem komise prevence kriminality, 
z níž jsou pak podněty a úkoly přená-
šeny mimo jiné i na městskou policii.

  
V průběhu roku 2007 nedošlo k zá-

važnému či hromadnému narušení 
veřejného pořádku. Celkově lze stav 
veřejného pořádku hodnotit na dob-
ré úrovni. Je však nutné tento trvale 
analyzovat a činit zákonná adekvátní 
opatření k jeho zlepšení.

   Bc. Jan Nagy,
 ředitel Městské policie Prostějov 

Ze statistiky městské policie: Analýza veřejného pořádku v Prostějově

Přehled vybraných ukazatelů ze statistiky městské policie
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Přestupky celkem 7 319 8 050 7 359 7 524 7 219 9 006 9 950 10 959
Dopravní 5 970 6 239 5 354 6 284 6 001 7 813 8 443 9 139
Proti majetku 159 276 502 462 545 534 455 363
Občanské soužití 45 45 116 97 127 49 59 130
Městské vyhlášky 173 226 221 230 158 221 155 180
Veřejný pořádek 342 493 566 445 381 377 758 999
Podávání alkoholu 2 6 3 6 6 11 28 79
Na úseku soc. věcí 0 4 0 0 1 1 2 0
Zadrženo pachatelů 33 48 40 46 32 44 27 45
Předvedeno osob 84 107 167 139 73 67 64 142
Vypátráno osob 1 7 4 10 4 10 9 4
Vypátráno vozidel 0 1 2 1 6 1 3 4
Zjištěno přestupků pomocí MKDS 0 828 3 265 2 088 1 964 2 463 3 221 3 291
Použito donucovacích prostředků 9 29 41 28 30 27 20 23
Provedeno akcí s PČR 19 43 36 21 17 16 41 14
Oznámení na linku 156 5 380 4 047 5 881 6 530 7 493 8 877 11 625 11 660
Provedeno přednášek prevence 0 53 146 156 159 206 218 212
Počet upozornění - prevence 13 23 82 92 84 115 60 68

Problematika domu 
v Jezdecké ulici

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informaci o proble-
matice domu Jezdecká 6a, 6b.

Současně uložila ing. Antonínu 
Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje 
a investic,  zadat zpracovateli architek-
tonického řešení, fi rmě CAD projekt 
plus, s. r. o., návrh opatření, která bu-
dou řešit uvedenou problematiku.

Příprava prodeje pozemků 
pro RD za novou nemocnicí

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informaci o návrhu 
podmínek při prodeji pozemků pro 
rodinné domy za novou nemocnicí.

Okružní křižovatka 
na Petrském náměstí

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 60 (rozvoj a investice) o 500 
tisíc Kč na projektovou dokumentaci 
okružní křižovatky na Petrském ná-
městí a současně se o stejnou částku 
snižuje rozpočet výdajů v kapitole 70 
na studie, záměry a plány bez jmeno-
vitého určení.

Rekonstrukce domu 
na Vápenici 25

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 

v kapitole 60 (rozvoj a investice) 
o 1 900 tisíc Kč na rekonstrukci domu 
na Vápenici 25 a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Prodej zámku Ptení

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr prodeje objektu 
zámku Ptení č. p. 60 (způsob využití 
- objekt bydlení, způsob ochrany 
- nemovitá kulturní památka)  na po-
zemku p. č. st. 59, pozemku p. č. st. 59 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
5 762 m2 (způsob ochrany - nemovitá 
kulturní památka), pozemků p. č. 82/1 
- zahrada o výměře 342 m2, p. č. 82/2 
- zahrada o výměře 676 m2, p. č. 82/3 
- zahrada o výměře 691 m2, p. č. 83/1 
- zahrada o výměře 277 m2,  p. č. 83/2 
- zahrada o výměře 575 m2, p. č. 81/5 
- ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 144 m2 a části pozemku 
p. č. 3630/1  - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 230 m2 
(přesná výměra bude známa po vy-
hotovení geometrického plánu), vše 
v k. ú. Ptení, do podílového spoluvlast-
nictví Lenky Skácelové, bytem Prostě-
jov, MUDr.  Olgy Látalové, bytem Olo-
mouc Hodolany, a Milana Zahradníka, 
bytem Luběnice, a to za následujících 
podmínek: 

a) kupní cena bude stanovena ve výši 
5 500 000 Kč a bude zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy,

b) správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 

Rada města Prostějova na 30. schůzi 
22. 1. 2008 mimo jiné projednala: 


