MĚSTSKÁ POLICIE
KOSTELEC NA HANÉ

Zpráva o činnosti v roce 2020
Vybrané statistické údaje.

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.
Působnost městské policie je dle zákona na katastrálním území obce/města.
Městská policie dle zákona č. 553/1991 Sb. "o obecní policii" zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) 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,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.
Z činnosti strážníků
I přes přijatá protiepidemická opatření se činnost strážníků odvíjela od aktuálních potřeb při
zabezpečení a dohledu na veřejný pořádek a kontrole dodržování platných zákonů, obecně
závazných právních předpisů a nařízení. Stále se strážníci věnovali dohledu u přechodů pro
chodce nebo v okolí budov škol i při menším počtu žáků navštěvujících školská zařízení.
Při změně priorit se prováděly časté kontroly sportovních areálů, kde byl omezen vstup osob,
kontroly obchodů a kontroly veřejných prostranství, kde se za normálních okolností schází
skupiny osob, ale z důvodu nařízení Vlády ČR byly tyto aktivity zakázány.
V loňském roce jsme při plnění pracovních úkolů úzce spolupracovali s Policií ČR, jak při
dohledu na veřejný pořádek, tak i při plnění dalších povinností uložených nám zákonem o
obecní policii a dalšími právními předpisy. V několika případech jsme byli požádáni o pomoc
ZZS Olomouckého kraje a to při transportu pacientů do sanitního vozu.
Strážníci Městské policie také prováděli usměrňování provozu vozidel na pozemní
komunikaci při dopravních nehodách a v součinnosti s HSS Olomouckého kraje nebo
jednotkou JSDH Kostelec na Hané prováděli další úkoly a úkony při jiných událostech. Mezi
další úkoly strážníků patřilo pátrání po pohřešovaných nebo hledaných osobách a věcech. Při
hlídkové činnosti se prováděly kontroly dalších veřejných prostor, jako jsou autobusové
zastávky, hřbitov, dětská hřiště, fotbalový stadion a v neposlední řadě i restaurace, které byly
ovšem z velké části loňského roku uzavřeny nebo jejich provoz omezen. Při zjištěných
závadách na občanské vybavenosti jsme následně kontaktovali správce nebo majitele
s oznámením a žádostí o nápravu. V nočních hodinách jsme se zaměřovali také na kontroly
garáží a vozidel občanů města, kontroly novostaveb, zahrad apod.
Prováděn byl také odchyt toulavých psů s následným dohledáním majitele. Přes již uvedená
omezení jsme prováděli doručování písemností občanům města, prověřovali poznatky
k úkonům Okresního soudu v Prostějově, Městského úřadu Kostelec na Hané a Magistrátu
města Prostějova, dle zákona o obecní policii a správního řádu.

V loňském roce se nám také podařilo zajistit odstranění dlouhodobě odstavených a
nepoužívaných vozidel na ulicích města. V neposlední řadě jsme prováděli kontrolu
dodržování protiepidemických nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Z důvodu přetrvávající pandemie COVID 19 jsme byli nuceni přijat bezpečnostní opatření ve
fungování Městské policie, které se projevili také v projednávání přestupků, zejména pak
v podobě řešení. V drtivé většině případů byly přestupky řešeny dle zákona domluvou.
Nutností však byla okamžitá náprava věci.
V návaznosti na přijatá opatření při pandemii, jsme po poradě s vedením města zajistili
několik nákupů základních potravin pro občany města, kteří o tuto službu projevili zájem.

Vybrané statistické údaje:
Přijatá oznámení
Evidované nepřijaté hovory/oznámení
Počet odchycených zvířat
Oznámeno PČR pro podezření z TČ
Počet výjezdů na žádost PČR
Počet předaných Doručenek
/s omezením – protiepidemická opatření/
Počet ostatních doručení

143
108
9
6
11
316
192

Kontakty na Městskou policii Kostelec na Hané:
582 374 600 – pevná linka se záznamníkem
606 214 092 – číslo mobilního telefonu strážníka ve službě
156 – linka tísňového volání
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