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Zpráva o činnosti Městské policie Kostelec na Hané
Městská policie Kostelec na Hané je orgánem obce a byla založena obecně
závaznou vyhláškou města Kostelce na Hané v roce 1999. Za dobu 20-ti roků se
u městské policie vystřídalo již 7 strážníků a poprvé za celou historii Městské
policie Kostelec na Hané bude na pořádek v ulicích města nově dohlížet i žena.
Počet strážníků u městské policie se z původních 5-ti snižoval na konečný počet
2 strážníků. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku
v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákony. Postupem času
dochází k navyšování kompetencí městských policií, které ovšem přináší i vyšší
nároky na strážníky, jejich vybavení a bohužel s tím spojenou administrativní
zátěž. I přes všechny tyto okolnosti se snažíme, aby strážníci byli co nejvíce
času v ulicích města, kde dohlíží především na veřejný pořádek.
Městská policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a
v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem činí opatření k jeho obnovení,
se podílí na prevenci kriminality v obci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v
obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v
působnosti obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na
požádání údaje o obecní policii.

Kontaktní údaje na strážníky městské policie:
582 374 600 – pevná linka+záznamník
606 214 092 – číslo mobilního telefonu strážníka ve službě
156 – linka tísňového volání

Z činnosti strážníků prováděné na ulicích města:
- dohled na bezpečné přecházení dětí při příjezdu a odjezdu ze školy a s tím
spojená i výchovná činnost,
- dohled na dodržování provozních řádů na veřejných sportovištích,
- kontroly restaurací, obchodů, hřbitova a dalších veřejných prostor,
- kontroly dodržování dopravního značení na ulicích města,
- kontroly dodržování OZV města Kostelce na Hané a to zejména čistoty
veřejného prostranství,
- zjišťování závad a nedostatků na ulicích města a provádění opatření
k jejich nápravě a odstranění,
- doručování písemností orgánů města a státních orgánů,
- dohled na bezpečnost a veřejný pořádek při konání kulturních,
společenských a sportovních akcí a v neposlední řádě i svou přítomností
provádění prevence kriminality v ulicích města.

Vybrané statistické údaje:
Přijatá oznámení:
Počet projednaných přestupků:
Počet přestupků projednaných na místě:
Počet oznámení přestupku spr. orgánu:
Počet předvolání k podání vysvětlení:
Počet odchycených zvířat:
Oznámeno PČR pro podezření z TČ:
Počet výjezdů na žádost PČR:

158
71
65
6
55
13
6
10
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