
strana 2  Veřejný pořádek Ve městě prostějoVě 1/2007

Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov 

Činnost Městské policie v Prostějově v roce 
2006 byla značně ovlivněna zejména změnou 
její organizační struktury. Tu si vyžádaly legisla-
tivní změny a s nimi související vývoj v opráv-
něních a povinnostech městské policie. Ty bylo 
navíc nutné aplikovat tak, aby byl naplněn účel 
změn - tj. zlepšení stavu veřejného pořádku 
a dopravy.

Veřejný pořádek je nejčastěji narušován 
v centru města, v ulicích Plumlovská, 

Komenského, Barákova, Melantrichova, 
Svatoplukova, B. Šmerala, na Husově 

náměstí, v okolí náměstí Spojenců, 
v Kolářových a Smetanových sadech a na 

hlavním vlakovém nádraží  

Při výkonu hlídkové činnosti se strážníci 
zaměřili zejména na lokality, v nichž nejčas-
těji dochází k narušování veřejného pořádku. 
Konkrétně se jedná o centrum města, ulice 
Komenského, Barákova, Melantrichova, 
Svatoplukova, Plumlovská, B. Šmerala, okolí 
náměstí Spojenců, Husovo náměstí, parky, 
zejména pak Kolářovy a Smetanovy sady, 
hlavní vlakové nádraží i další místa. V těch-
to lokalitách dochází zejména k výtržnictví 
a vandalismu. Strážníci v nich zaznamenali 
poškozování dopravních značek, laviček, 
městského mobiliáře, obecně prospěšného 
zařízení a ve dvou případech i telefonních 
automatů. V těchto lokalitách docházelo i ke 
krádežím věcí, které měli poškození na sobě 
nebo při sobě - tyto případy předali strážníci 
k řešení  Policii ČR. 

Oblíbeným místem setkávání vandalů  
jsou parky a zákoutí na sídlištích  

a u sportovních zařízení  

Při celkem dvaceti případech vandalismu 
bylo zadrženo 28 pachatelů, z toho šlo ve třech 
případech o pachatele graffiti. V převážné míře 
se jednalo o osoby ve věku 15 - 25 let, vesměs 
pod vlivem alkoholu. Jde o skupinky, které se 
scházejí v parcích, v zákoutích sídlištních celků, 
v blízkosti sportovních zařízení apod. Z tohoto 
důvodu byla hlídková služba zaměřena i na tyto 
lokality. 

Strážníci předvedli 60 osob  
ke zjištění totožnosti  

Strážníci Městské policie Prostějov zadrželi 
v loňském roce 27 pachatelů podezřelých ze 
spáchání trestného činu, které předali Policii 
ČR. Předvedli celkem 60 osob ke zjištění totož-
nosti, přičemž ve 20 případech museli opráv-
něně použít donucovací prostředky. Ve dvou 
případech při tom došlo ke zranění. 

Počet případů kouření  
v zakázaných prostorách řešených 
strážníky se vyšplhal na padesát 

V rámci prevence provedli strážníci samostat-
ně, ale i v součinnosti s Policií ČR a finančním 
odborem městského úřadu více než čtyři desítky 
kontrol barů, restaurací a heren se zaměřením na 
stav veřejného pořádku, podávání alkoholu mla-
distvým a hry na hracích automatech. Podávání 
alkoholu mladistvým bylo zjištěno ve 28 přípa-
dech, což oproti roku 2005 představuje nárůst 
o 17 případů.  Bary, restaurace a herny strážníci 
navíc pravidelně kontrolovali v nočních hodi-
nách o víkendech. 

V průběhu loňského roku došlo ke schvále-
ní tzv. tabákového zákona. V jeho rámci řešili 
strážníci celkem 50 případů kouření v zakáza-
ných prostorách. 

Celkem pět osob předali k převozu do proti-
alkoholní záchytné stanice. 

Počet přestupků řešených  
na úseku veřejného pořádku  

se oproti roku 2005 zdvojnásobil  

Na úseku veřejného pořádku řešili strážníci 
celkem 758 přestupků, to je dvakrát více než 
v roce 2005. Ve 155 případech zjistili porušení 
vyhlášek města, v 59 případech zaznamenali 
narušení občanského soužití a ve 455 případech 
řešili přestupky proti majetku. U majetkových 
přestupků se vesměs jednalo o drobné krádeže 
v obchodech. Vandalismus se v našem městě 
neprojevuje více než v jiných městech či obcích. 
I přesto jsou prováděna opatření k eliminaci 
jeho projevů.   

Za překročení rychlosti  
uložili strážníci blokové pokuty 
v celkové výši 100 tisíc korun 

V oblasti dopravy byla činnost zaměřena na 
úseky, v nichž docházelo ke změnám dopravní 
situace, a do míst, kde byly nejčastěji porušová-
ny předpisy o provozu na komunikacích. V této 
souvislosti se velmi osvědčilo zřízení skupi-
ny dopravních hlídek, která řeší pouze oblast 
dopravy. 

Strážníci věnovali mimo jiné zvýšenou pozor-
nost dohledu u nově instalovaných dopravních 
značek ve snaze zajistit, aby je řidiči dodržovali. 
V rámci dopravní prevence se věnovali zejména 
cyklistům a chodcům, a to nejen z řad dětí, ale 
i dospělých. 

Preventivní charakter mají i čtyři informační 
měřiče rychlosti, kterými jsou osazeny frekven-
tované úseky ve městě. 

V rámci aplikace nových oprávnění strážní-
ků bylo prováděno měření rychlosti mobilním 
radarem, který rozšířil vybavení městské poli-
cie koncem roku 2005. Zařízení vyhodnocuje 
měřenou vzdálenost a rychlost vozidla a pokud 
dojde k překročení nastavených hodnot, pořídí 
fotodokumentaci přestupku. Fotoaparát s teleob-
jektivem je vybaven polarizačním filtrem, který 
eliminuje odlesky ve skle vozidla. V důsledku 
toho lze snadno identifikovat řidiče vozu za úče-
lem dalšího šetření.

Při kontrolách rychlosti vozidel projíždějících 
městech pomocí mobilního radaru bylo řešeno 
110 přestupků a uloženy blokové pokuty  v cel-
kové výši 100 tisíc korun. Deset přestupků bylo 
oznámeno správnímu orgánu.

Bezprostředně po zavedení tzv. bodového 
systému klesl počet přestupků  

v dopravě o téměř čtvrtinu 

Od 1. července 2006, kdy vstoupil v platnost 
tzv. bodový systém, došlo ke snížení počtu pře-
stupků v dopravě  měsíčně o 20 procent. Bez-
prostředně po zavedení nového zákona o provo-
zu na pozemních komunikacích byly například 
při jednom z kontrolních měření rychlosti trvají-
cím jeden a půl hodiny zjištěny jen dva přestup-
ky. S narůstající dobou účinnosti nového zákona 
však klesá i  míra dodržování předpisů. Proto 
je trvalý dohled strážníků a policistů nad jeho 
dodržováním nezbytný. 

Za celkovým nárůstem přestupků v dopravě 
o téměř 10 procent stojí nekázeň řidičů  

při blokovém čištění města   

V oblasti dopravy řešili strážníci v loňském 
roce celkem 8 443 přestupků v dopravě. Nárůst 
o 8,2% zaznamenaný oproti roku 2005 je způ-
soben nekázní řidičů při blokovém čištění. 

V rámci bodového systému byly řešeny pře-
stupky celkem 418 řidičů. Dalších 1 398 pře-
stupků spáchali cyklisté. Strážníci v převážné 
míře řešili  jejich jízdu po chodníku, jízdu v pro-
tisměru, bez osvětlení a podobně.

Strážníci předali policistům 27 pachatelů 
trestných činů a devět osob v pátrání  

Na úseku veřejného pořádku městská policie 
účinně spolupracuje se všemi souvisejícími sub-
jekty. Ve spolupráci s Policií ČR jsme v loňském 
roce provedli celkem 41 akcí, 135 společných 
zákroků a úkonů a evidujeme 23 asistencí při 
dopravních nehodách.  Strážníci předali poli-
cistům 27 pachatelů trestných činů, devět osob 
v pátrání a nalezli tři vozidla v pátrání. S hasi-
či bylo provedeno celkem 108 asistencí, se 
záchrannou lékařskou službou pak dalších 30 
asistencí.

Stav veřejného pořádku a kriminality je 
projednáván na pravidelných poradách 
starosty města s policisty a strážníky 

Dopravní nehodovost je pravidelně před-
mětem jednání komise Besipu. Stav veřejného 
pořádku a kriminality je projednáván na pra-
videlných poradách starosty města Prostějova 
s Policií ČR a městskou policií, a to včetně  
opatření k nápravě. 

Veřejný pořádek, kriminalita a preventiv-
ní opatření jsou předmětem jednání i komise 
prevence kriminality, která současně podává 
návrhy na řešení konkrétních situací.  Rád bych 
v této souvislosti mimo jiné ocenil spolupráci 
s manažerem prevence Bc. Kamilem Janeč-
kem, který je tajemníkem komise. 

Skupina prevence uspořádala  
celkem 218 besed pro děti i dospělé 

Skupina prevence kriminality uspořáda-
la v loňském roce celkem 218 besed pro děti 
i dospělé. Strážníci ze skupiny prevence organi-
zují nebo se podílejí na organizaci celé řady akcí. 
Namátkou lze jmenovat například akce organi-
zované v rámci Zdravého města Prostějova nebo 
Besipu,  akce na dětském dopravním hřišti, akce 
Na kolo jen s přilbou či Pásovec zaměřenou na 
používání dětských automobilových sedaček, 
preventivní programy a podobně. 

Počet oznámení na linku 156  
se oproti roku 2000 více než zdvojnásobil 

V roce 2006 došlo k dalšímu nárůstu ozná-
mení přijatých na linku 156 na celkem 11 625, 
což představuje téměř 32 oznámení denně.  Na 
čtvrtinu z nich musela vyjet hlídka městské poli-
cie. V ostatních případech se jednalo o žádost 
o informaci, radu a podobně. 

Další oznámení byla přijata na pevnou linku 
a některá oznámení učinili občané osobně. Lze 
konstatovat, že občané se obracejí na strážní-
ky stále častěji. To je důsledkem větší důvěry 
a otevřenosti občanů vůči policistům a přispívá 
to k chápání úlohy městské policie jako služby 
veřejnosti.  

Strážníci uložili blokové pokuty za téměř 
milion sedm set tisíc korun a nechali 

odtáhnout 173 vozidel  

Strážníci uložili v loňském roce blokové 
pokuty v celkovém objemu 1 655 400 korun.  
Řešili celkem 9 950 přestupků, což předsta-
vuje ve srovnání s rokem 2005 nárůst  o 10,5 
procenta. Z tohoto počtu bylo 8 443 přestupků 
dopravních, což je způsobeno nejen zvýšením 
pravomocí strážníků v oblasti dopravy, ale 
zejména nekázní řidičů. Strážníci proto mimo 
jiné důsledně využívali oprávnění nařídit odtah 
vozidel, a to v celkem 173 případech. 

V průběhu roku 2006 nedošlo k závažnému 
či hromadnému narušení veřejného pořádku. 
Celkově lze stav veřejného pořádku v Prostějo-
vě hodnotit jako dobrý. Je však nutné jej trvale 
analyzovat a činit zákonná adekvátní opatření 
k jeho zlepšování.

Analýza veřejného pořádku v Prostějově za rok 2006

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

Přestupky	celkem,	z	toho: 7 319 8 050 7 359 7 524 7 219 9 006 9 950
- dopravní 5 970 6 239 5 354 6 284 6 001 7 813 8 443
- proti majetku 159 276 502 462 545 534 455
- občanské soužití 45 45 116 97 127 49 59
- městské vyhlášky 173 226 221 230 158 221 155
- veřejný pořádek 342 493 566 445 381 377 758
- podávání alkoholu 2 6 3 6 6 11 28
- na úseku sociálních věcí 0 4 0 0 1 1 2
Zadrženo	pachatelů 33 48 40 46 32 44 27
Předvedeno	osob 84 107 167 139 73 67 64
Vypátráno	osob 1 7 4 10 4 10 9
Vypátráno	vozidel 0 1 2 1 6 1 3
Zjištěno	 přestupků	 a	 trest-
ných	 činů	městským	 kame-
rových	dohlížecím	systémem

0 828 3 265 2 088 1 964 2 463 3 221

Použito	donucovacích	
prostředků 9 29 41 28 30 27 20

Provedeno	akcí	s	Policií	ČR 19 43 36 21 17 16 41
Oznámení	na	linku	156 5 380 4 047 5 881 6 530 7 493 8 877 11 625
Provedeno	přednášek	
prevence 0 53 146 156 159 206 218

Počet	upozornění-prevence 13 23 82 92 84 115 60
 1 655 400


