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1. Zákıadni identifikační údaje 

Orgán obce: městská policie Český Brod 
Právní forma : zřízena vyhláškou města Ceský Brod 
Sídlo: nám.Arnošta Z Pardubic 56, 282 01 Český Brod 
Kontakt: tel.: 420 321 612 156 

mob.: 420 736 576 756 
e-mail: mestska.policie@cesbrod.cz 
yvww.ceSbrod.cz 

velitel MP starosta města: Bc. Jakub Nekolný 
Jıověřený strážník k vedení MP : Jan Svoboda 

mob.: 733 576 693 
e-mail:svoboda@cesbrod.cz 

2 I Úvod 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Český Brod rok 2013 je vypracována a předkládána pro 
potřebu předání komplexních informaci radě města a Zastupitelstvu města O působnosti, celkové 
výsledné činnosti a plnění úkolů a vytýčení dalších úkolů městské policie. 

3 )Zřízení a působnost městské policie 

Předmětem činnosti městská policie je zabezpečování místních záležitosti veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 
553/1991 Sb., o obecní policii ve Znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony ( např. 
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve Znění pozdějších předpisů, Zák. č.361/2000Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích ve Znění pozdějších předpisů, Zák. č.379/2005 Sb., o 
opatřeních k ochraně před Škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů). 
Městská policie Český Brod je orgánem Města, který byl zřízen Zastupitelstvem města obecně 
závaznou vyhláškou č.4/2003. 

4 ) Personální obsazení městské policie 

V roce 2013 provádělo výkon služby 12 zaměstnanců městské policie. Z toho 8 strážníků 
S osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle 
zákona č.553/1991 Sb., O obecní policii ve znění pozdějších předpisů a 4 Zaměstnanci, kteří provádějí 
obsluhu MKDS, PCO, život 90. 

V průběhu roku byli dva strážníci vysláni na povinné přeškolení před uplynutím platnosti osvědčení, 
kteří se po úspěšném složení zkoušek zařadili do výkonu služby. Taktéž jeden nový strážník se musel 
podrobit rekvalifikačnímu kurzu k získání osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů 
k výkonu povinnosti a oprávnění podle Zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších 
předpisů, a to v akreditovaném školícim Zařízení v Příbrami.
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5 ) Činnost a úkoly městské policie 

I přes Změny v legislativě a rozšíření pravomocí zůstává Stěžejní úkol pro strážníky především v 
oblasti veřejného pořádku. jenž je hlavni náplni Činnosti městské policie, kdy se jedná především O 
dohled nad dodržování OZV a přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, které se dají rozčlenit ještě na další dílčí úkoly : 

1. v oblasti veřejného pořádku a dodržování OZV 
V rámci příslušných právních norem městská policie Zabezpečovala v roce 2013 zejména místní 
záležitosti veřejného pořádku a realizovala tyto úkoly: 

0 dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů O ochraně veřejného pořádku 
( znečišťování, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a neoprávněné zábory 
veřejného prostranství ), 

přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, 
odhalování přestupků a jiných správních deliktù a v zákonem stanoveném rozsahu, 
odchytávala touiavá zvířata a zabezpečovala jejich umístění do útulku, 
zajišťování nepřetržitého provozu MKDS, 
zajišťovala činnost v oblastí prevenci kriminality. 

Při plnění Svých úkolů městská policie v roce 2013 realizovala i další zákonná oprávnění 
související s její činností a to: 

zadržení pachatele trestného činu na místě nebo bezprostředně po jeho spáchání, 
předvedení osoby v celostátním pátrání na Policii ČR, 
předvedení osoby pro správní orgán, 
doručování písemnosti pro orgány samosprávy, státní správy a soudy. 

2. v oblasti přispívání k bezpečnosti a Llynuíosti provozu na pozemnich komunikací 

Městská policie také přispívala k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích tím, 
že strážníci kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu a to zejména neoprávněné stání 
vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na pozemních komunikacích, 
jízdu na jízdních kolech, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích. Strážníci stejné jako v roce 2012 
přispívali k bezpečnému a ukázněnému přecházení žáků základních škol přes přechody pro chodce, 
kdy jejich přítomnost působí výchovně na děti i dospělé a přispívá k bezpečnému pohybu chodců. 
Jednou Z činností, kterou je možno Zařadit do oblasti dopravy je kontrola vozidel zjevně vykazujícich 
Znaky vraku odstavených na veřejných prostranstvích. Strážníci předávají v rámci spolupráce 
příslušnému odboru poznatky O takových zjištěných vozidlech. Napíňuje-li vozidlo znaky vraku, je 
kontaktován majitel a pokud vozidlo neodstranl je na podkladě rozhodnutí odboru dopravy vozidlo 
odstraněno dle příslušných zákonných norem. Dále strážníci jako v roce 2012 plnili Veřejnoprávní 
smlouvy O měření rychlosti vobcich Tuchoraz, Doubravćice, Krupá, Pořičany, Tuklaty, Rostoklaty, 
Břežany il, Tismice. 
Proběhla určitá jednání k rozšíření Veřejnoprávnlch smluv a to S obcí Doubravčice kde se jedná o 
kontrolu parkování na zelených plochách a s obci Poříčany ohledně odchytu psů. Proběhlo jednání 
k uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Úvaly, kde by se mělo jednat O komplexní služby dle 
zákona 553/1991 Sb.
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6) Materiální zabezgečení 

V roce 2013 stejně jako V roce 2012 disponovala městská policie jedním osobním 
motorovým vozidlem Zn. Šl ' ' ' ' ` 

Dále disponuje dvěma jízdními koly pro účely cyklohlldek, které byly v letnlm období realizovány dle 
možností průběhu výkonu služby. 

Městská policie využívá radiokomunikační slt' Z toho dvě stacionární (vozidlo. MKDS) a tři ruční 
vysllaćky.



K dispozici je šest kusů TPZOV. které jsou využívány k přestupküm v dopravě 

Měřicí zařízení k měření rychlostí PRO LASER III. 

”` 
Digšıáını føıøzpnıáı 
Olympus CAMEDIA Ž c-750 (740) uııva 
Dıžàk ñdlciho 
počítače a 
Íołoapaıálu 

Řídicí počítač s ì klávesnicí a 
displejem 

LIDAR PmLaser III 

odchytová tyč, rakuvice a uspávací puška k odchytu toulavých zvířat. 

Čtečka mikročipů ~ DataMars MiniMa× II
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Rychlost načítání 50 ms, načte do vzdálenosti 12 cm, dvouřádkový displej, Odpovídá normě ISO 
11784 a ISO 11785 

“%3?§fl*› ø .ť:,,„,znH____ _„_.ø› 

.ah O “-““ 
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_ 

Byl plné využíván Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který je především preventivním 
nástrojem pro potřeby dohledu nad veřejným pořádkem využitelným pro městskou policii a Policii ČR. 
Za pomoci tohoto systému se daří odhalovat pachatele přestupků především v oblasti dopravy a 
provoz MKDS přispěl velkou měrou ke snížení pouliční kriminality ve sledovaných lokalitách dle 
policejních statistik již od samotného Zřízení. 

1) výsledná činnost předkládané ministerstvu vnitra 

Obec Český Brod 
Počet obyvatel 6 839 
Počet zaměstnanců MP celkem 12 
Z toho počet strážníků s osvědčením 8 

Celkový počet přestupků projednaných v blokověm řízení 1140 
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti) 578 
Z toho přestupků spáchaných překročenlm nejvyšší povolené rychlosti 507 
Z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 1 

Z toho přestupků proti veřejnému pořádku 6 
Z toho přestupků proti občanskému soužití 0 
Z toho přestupků proti majetku 33 
Z toho ostatních 15 

Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) 824.000,- 

Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu 
oznámených Policii České republiky, 13 
Počet případů použití služební Zbraně strážníky O 
Počet útoků na strážníky 0 
Počet osob převezených do protialkoholní záchytné Stanice O 
Počet doručení písemností pro orgány obce a soudu 41 
Předvedeno hledaných a pohřešovaných osob 3 
Odchyceno zvířat 26 

§) součinnost a spolupráce 

V průběhu celého roku 2013 městská policie úzce spolupracovala S příslušnými odbory a 
organizačními složkami městského úřadu jako např. Technické služby, odbor dopravy, odbor 
sociálních věcí a dále S PČR, hasičským záchranným sborem, zdravotnickými, ale i S ostatními orgány 
a organizacemi především státní správy, které o spolupráci požádaly nebo pro které byla zabezpečení 
stanovených úkolů potřebná. 

Spolupráce S PČR - dlouhodobě spolupracujeme s OO Český Brod dle osvědčeného systému 
spolupráce, jenž spočívá V těchto oblastech:
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pravidelné porady vedoucích, 
Zajištění důležitých akcí města, 
společné dopravní akce, 
bezpečnostní akce na kontrolu podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let, 
vzájemná pomoc v akutních případech. 

Spolupráce S KPP - spočívá mimo jině v předvádění osob, které se opakovaně nedostavily 
k přestupkovému řízení, doručování příslušných písemností (finanční úspora, vyšší míra 
doručítelností), předávání přestupků, které nelze na místě spolehlivě Zjistit nebo v případech, kdy 
přestupce není ochoten zaplatit blokovou pokutu na místě přestupku a podobně. 

Spolupráce s útuíkem v Lysé nad Labem - odchyt toulavých a zvířat a jejich umisťování do kotcù. 

ìfl-'-> 

g) Součinnost při pořádání kulturních a společenských akcí 

Městská policie také spolupracuje S organizacemi města při pořádání kulturních a společenských 
akcích. V minulém období to bylo především při pořádání kulturních akcí např. pálení čarodějnic - OS 
Českobroďák, Českobrodská pečet' 20.ročnlk silničního běhu - TJ Slavoj, Českobrodský okruh 
memoriál Otakara Jenika, den bez aut- Besip, dětský branný den, Českobrodskě posvícení, 
Svatováclavský běh, běh republiky Československé, adventní průvod svëtýlek - OS Leccos, Andělské 
Zvonění - OS Magmata, Českobrodská vánoční desítka - TJ Slavoj, půlnoční mše, ukázka práce se 
služebními psy (branný den, skautský tábor). U většiny těchto akcí docházelo k částečným uzavírkám 
náměstí nebo jiných komunikací a městská policie v těchto případech obsazovala směny strážníky ve 
větším počtu.
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10. Zpráva o hospodaření 

Příjmy - 2013
3 

uložené blokové pokuty 824000 
arkovací automaty 747130 

veřejnoprávní Smlouvy 31106 
Stánkový prodej 21500 

PŘÍJMY CELKEM 1623736 

Nákıanıy -2013 
platy zaměstnanců 2850000 
Sociální pojištění 630000 
Zdravotní pojištění 280000 
nákup materiálu 15000 
pohonné hmoty a 
maziva 95000 
služby školení a 
vzdělávání 40000 
nákup ostatních slu Žeb 130000 
opravy a udržování 65000 
Cestovné 5000 
nájemné za nájem 
S právem koupě 80000 
Ostatní nákupy 30000 
VYDAJE CELKEM 4320000



11) úkoly a možnosti pro rok 2014 

V následujícím období roku 2014 se městská policie zaměří na udržení nadstandardního 
výkonu služby a další zlepšování své činnost, při které se soustředí především na místní 
záležitosti veřejného pořádku v oblasti: 

0 měření rychlosti radarovým měřičem (ve spolupráci S PČR a OD MěÚ), 
0 upozorňování právnických a fyzických osob na porušování právních předpisů a to 

především S ohledem na čistotu města, 
0 nesprávné parkování S přihlédnutím na počet parkovacích míst, Zcela vyloučit 

parkování na Zelených plochách, chodnícich a obrubnících, 
0 prevenci kriminality a prevenci v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 
0 Zvyšování právních vědomostí a fyzické zdatnosti každého strážníka. 

a dále městská policie pro zabezpečení výkonu služby hodlá rozšířit MKDS,vše za přispění dotace Z 
programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

12) závěr 

Tak jako iv minulém obdobi se budou strážníci chovat k občanům maximálně vstřícné. Při řešení 
přestupků budou strážníci postupovat tak, aby došlo především k nápravě a dodržování platných 
právních předpisů bez nadbytečné uložených blokových pokut nebo následnému řešení u správního 
orgánů.
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