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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. Městská policie
zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní
další úkoly stanovené zákony.
Pracovní směny strážníků jsou rozděleny do průběhu celého dne a v rámci
potřeb pro zabezpečení veřejného pořádku v ulicích města jsou prováděny i
noční směny. V ranních hodinách provádíme hlídkovou činnost v okolí škol a
kontrolní body u přechodů pro chodce tak, abychom zabezpečili bezpečný
příchod dětí do školy. Tato činnost se opakuje i po skončení vyučování a to
hlavně při odchodu dětí 1. stupně ze školy. Samozřejmostí je i poučování dětí,
jak správně a bezpečně přecházet komunikace na přechodu pro chodce, ale i
v místech určených pro přecházení chodců. V průběhu dne dohlížíme na čistotu
veřejného prostranství, zjišťujeme případné závady a nedostatky na ulicích
města a tyto následně oznamujeme majitelům. Dohlížíme na dodržování obecně
závazných vyhlášek a nařízení města Kostelce na Hané. V této souvislosti bych
chtěl připomenout majitelům psů jejich povinnost úklidu exkrementů po svých
psech. Vedení města nechalo za nemalou částku instalovat speciální koše na tyto
exkrementy.
Další z mnoha úkolů strážníků je dohled na bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích. Na ulicích města kontrolujeme dodržování
dopravního značení, správné parkování vozidel, jízdu cyklistů na pozemní
komunikaci a další ustanovení zákona, na které jsme povinni dohlížet. V případě
konání sportovních a kulturních akcí dohlížíme na veřejný pořádek. V nočních
hodinách se při hlídkové činnosti zaměřujeme zejména na provoz restauračních
zařízení, kontrolujeme jak majetek města, tak i majetek soukromých osob.
Pravidelně kontrolujeme např. vozidla zaparkovaná na ulicích města, garáže
občanů našeho města, provádíme časté kontroly sportovních areálů, městského
hřbitova, DPS, okrajových částí města a to zejména zahrad a novostaveb.
Mezi další úkoly strážníků městské policie patří odchyt toulavých zvířat,
zejména pak psů. Odchycený pes je posléze umístěn do kotce MP a po zjištění
majitele je pes navrácen. Pokud se ovšem majitele zjistit nepodaří, jsou psi
umístěni do útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci.
Při naší činnosti spolupracujeme zejména s policií ČR, HZS Olomouckého
kraje, státními orgány a v neposlední řadě s JSDH Kostelec na Hané. V nemalé
míře provádíme hlídkovou činnost na ulicích města, která působí preventivně
proti případným pachatelům trestné činnosti. To ovšem neznamená, že v našem

městě nedochází k protiprávnímu jednání. Strážníci nemohou být vždy a všude.
Proto jsme rádi za sdělené poznatky od našich občanů, za které bych chtěl touto
cestou poděkovat.
Na závěr bych chtěl připomenout 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
Michal Petržela
velitel městské policie

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:

132
83
69
14
34
6
3
7

