MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NA HANÉ
Sportovní 797
798 41 Kostelec na Hané
Tel: 582 374 600
Mob: 606 214 092
E-mail: mupolicie@kostelecnh.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2016
Vybrané statistické údaje:
Přijaté oznámení
Počet projednaných přestupků
z toho v blokovém řízení
Počet podezření ze spáchání TČ oznámených PČR
Počet předvolaných osob k podání vysvětlení
Počet oznámení správnímu orgánu
Odchycených zvířat
Řešené neoprávněné zábory veř. prostranství (mimo vozidel)
Počet doručených písemností

172
129
40
9
40
11
7
18
444

Městská policie Kostelec na Hané (dále jen „MP“) byla zřízena Zastupitelstvem města
Kostelec na Hané, obecně závaznou vyhláškou v roce 1999. MP je orgánem obce (města) a
její činnost se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Při pochůzkové činnosti nebo při autohlídce provádí strážníci tyto činnosti:
 Kontrolní body u přechodů pro chodce při příjezdu dětí do školy, v odpoledních hodinách
opět při odjezdu dětí ze škol.
 Kontroly čistoty veřejného prostranství - na zjištěné poznatky upozorňují správce nebo
majitele.
 Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města - jako je například zákaz venčení
psů bez vodítka v ulicích města, nebo požívání alkoholických nápojů na určených
veřejných prostranstvích, kde to vyhláška města zakazuje a také kontroluje uhrazení
poplatků ze psů.
 Dohlíží na dodržování zákonů např. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů nebo zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolují např. dodržování dopravního značení na ulicích města, parkování
vozidel, neoprávněné zábory veřejného prostranství.
 Provádí preventivní kontroly obchodů, restaurací, pošty, městského hřbitova, sportovních
areálů atd.

 V nočních hodinách provádí kontroly vozidel zaparkovaných na ulicích města, kontroly
garáží, kontroly restaurací a jejich okolí, odchodových tras z restaurací, v okrajových
částech města pak kontroly zahrad, novostaveb atd.
 Zjišťují závady a nedostatky na ulicích města a zajišťují jejich odstranění u majitelů.
 Provádí odchyty zatoulaných zvířat a umísťování zpět k majiteli nebo do útulku pro
opuštěná zvířata.
 Podílí se na zajišťování bezpečnosti kulturních a sportovních akcí pořádaných jak městem
Kostelec na Hané, tak i místními spolky.
 Spolupracují se složkami IZS, zejména s PČR a HZS
 Pro orgány města, soudy a další státní instituce provádí doručování písemností.
Pro naši činnost je velice důležitá spolupráce s místními občany. Proto jsme rádi, když se na
nás občané města obracejí s různými poznatky, oznámeními a žádostmi o pomoc.
Závěrem bych ještě rád připomněl telefonní spojení na strážníky a to:
- mobilní telefon na strážníka vykonávajícího službu: 606 214 092
- pevná linka + záznamník: 582 374 600
- a v neposlední řadě tísňová bezplatná linka: 156.
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velitel městské policie

