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1. Základní identifikační údaje 

  

Orgán obce:               Městská policie Český Brod 

Právní forma :            zřízena 18. 6. 2003 Obecně závaznou vyhláškou Města 
Český Brod  4/2003 o zřízení městské policie Český 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 

                                     www.cesbrod.cz 

velitel MP starosta města:                  Bc. Jakub Nekolný             

pověřený strážník k vedení MP:        Jan Svoboda    

                                                              mob.: 733 576 693 

                                                              e-mail:svoboda@cesbrod.cz  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.cesbrod.cz/


2. Úvod 

   
     Výroční zpráva o činnosti Městské policie Český Brod rok 2021 je vypracována a předkládána pro 
potřebu předání komplexních informací 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 městské policie je zabezpečování místních záležitostí 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. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zák. č.65/2017 Sb., o 
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů), zák. č. 
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,   
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 2021 provádělo výkon služby 14 zaměstnanců městské policie. Z toho 10 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.  
   
Personální složení MP  
Jan Svoboda ČOZ 6201                                                      Karel Šíma     
strážník - pověřen vedením MP                                            civilní zaměstnanec MP  
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat                                              operátor kamerového dohledu  
Tomáš Fork ČOZ 6203                                                        Lubomír Metelák 
strážník - zástupce                                                                civilní zaměstnanec MP 
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat,                                             operátor kamerového dohledu  
Milan Janouch ČOZ 6204                                                    Vlastimil Holub 
strážník - psovod                                                                   civilní zaměstnanec MP 
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat                                              operátor kamerového 
dohledu                                                                                                                                                                                                                                                                               
Roman Brzák ČOZ 6205                                                      Jiří Novák  
strážník                                                                                   civilní zaměstnanec MP  
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat                                               operátor kamerového dohledu  
Roman Kout ČOZ 6206                                                      
strážník   
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat                                                                                    
Vladimír Salamánek ČOZ 6207  
strážník   
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat,  
provoz odchytových kotců  
Pavel Drahoš ČOZ 6208  
strážník  
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat, psovod 
David Mareš ČOZ 6209  
strážník   
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat,  
Roman Pazdera ČOZ 6211  
strážník   
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat,  
Ladislav Chábera ČOZ 6212  
strážník   
zbrojíř, odchyt toulavých zvířat,  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. Činnost a úkoly městské policie  

 
Úkoly obecní policie jsou vymezeny v §2, zákona o obecní policii, kde při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii, obecní policie 
zejména:  
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,  
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 
c) přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii, nebo jiným zákonem k bezpečnosti a  

plynulosti provozu na pozemních komunikacích,  
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,  
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí 
opatření k nápravě.   
 
Stěžejní úkol pro strážníky zůstává především v oblasti veřejného pořádku, jenž je hlavní náplní činností 
městské policie, kdy se jedná především o dohled nad dodržování OZV a přispívání k bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích.  
 
Byl plně 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.  
  
5.1 v oblasti veřejného pořádku a dodržování OZV  
  
V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečovala v roce 2021 zejména  
místní záležitosti veřejného pořádku a realizovala tyto úkoly:  
  

• dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného  

• pořádku (znečišťování prostranství, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a 
neoprávněné zábory veřejného prostranství, venčení psů na vodítku a úklid psích 
exkrementů),  

• přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,  

• dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití,  

• odhalovaní přestupků a jiných správních deliktů a v zákonem stanoveném rozsahu,  

• odchytávala toulavá zvířata a zabezpečovala jejich umístění do útulku,  

• zajišťování nepřetržitého provozu MKDS,  

• zajišťovala činnost v oblasti prevenci kriminality.  
  
  
Při plnění svých úkolů městská policie v roce 2021 realizovala i další zákonná oprávnění  
související s její činností a to:  
  
 

• zadržení pachatele trestného činu na místě nebo bezprostředně po jeho spáchání,  

• předvedení osoby pro správní orgán,  

• doručování písemností pro orgány samosprávy, státní správy a soudy.  
  
 
 
 
5. 2. v oblasti přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  
  
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 stejně jako v roce 2020 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.  V roce 2021 byly zpracovávány přestupky z průjezdového radaru v obci 
Rostoklaty na základě veřejnoprávní smlouvy, zjištěné přestupky oznamuje na odbor dopravy MěÚ 
Český Brod.  
Strážníci se zaměřují na kontrolu projíždějících nákladních vozidel v zákazu vjezdu NA TRANZIT 12t. 
Dále strážníci jako v roce 2020 plnili Veřejnoprávní smlouvy o měření rychlosti v obcích Tuchoraz, 
Doubravčice, Poříčany, Rostoklaty, Břežany II, Tismice. 



 
5.3 z činnosti MP 2021 
 
Parkování                                                     
 

   
 

     
 
Kontroly NA  
            

    

   



   
Spolupráce s OŽP s TS Český Brod 
 

    
 
Autovraky 
 

   
 
Měření rychlosti  
 

 
 
 
Odchyt  
 

 
 
Spolupráce s PČR, HZS, RZS 
 



  
 5.4 střelecká příprava  
 

    
   

6. Materiální zabezpečení  

 
V roce 2021 disponovala městská policie jedním osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Kodiaq. 
 

 
 

 
 

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

     
 
 
Městská policie využívá radiokomunikační síť z toho dvě stacionární (vozidlo, MKDS) a tři ruční 
vysílačky. 



            
 
 
 
 
 
 
 
K dispozici je pět kusů TPZOV, které jsou využívány k přestupkům v dopravě. 
 
 

 
 
 
Měřící zařízení k měření rychlosti PRO LASER III. 

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

  
 
 
čtečka mikročipů - Data Mars Minimax II 



Rychlost načítání 50 ms, načte do vzdálenosti 12 cm, dvouřádkový displej, Odpovídá normě ISO 

11784 a ISO 11785  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifikovaný přístroj na zjišťování hladiny alkoholu v dechu značky Dräger s tiskárnou.  
  

   
 
 
Oblek RINGO na výcvik služebních psů MP 
 

 
 
 
Každý strážník byl proškolen na neodkladnou resuscitaci včetně AED defibrilátoru 
 

 
 

7. Výsledná činnost předkládaná ministerstvu vnitra 

 
 
Obec Český Brod 



Počet obyvatel 7 011  
Počet zaměstnanců MP celkem 14  
Z toho počet strážníků s osvědčením 10  
 

 

Přehled výkonů 2020     Počet         2021 

Vyřešené přestupky v blokovém řízení 769                           973 

Zkrácené + správní řízení 7848                       9155 

Z toho na úseku dopravy 467                            599 

Z toho překročení rychlosti 253                            315  

Z toho alkohol 1                                     0 

Z toho veřejný pořádek 0                                     1  

Z toho občanské soužití 1                                     0 

Z toho proti majetku 10                                   6 

OZV - NO 37                                 47 

Převoz PZS 0                                     0 

Doručení písemností 28                                 14 

Odchyceno zvířat 22                                 37 

 
Tab. Přehled výkonů 
 

Přehled příjmů (Kč) 2020                        2021 

Uložené blokové pokuty  416 200 460 000 

Příkazní řízení     60 000 41 800 

Radar Rostoklaty 4 658 475 5 119 470 

Parkovací automaty - náměstí    524 847 409 634 

Parkovací automaty - nádraží     469 026 440 678 

Veřejnoprávní smlouvy        10 032  4 672 

Stánkový prodej       12 900 2 170 

PŘÍJMY CELKEM   6 151 480 6 478 424 

Tab. Přehled příjmů 
 

Přehled nákladů (Kč)                                                                                                      2020                          2021 

Rozpočet MP 10 180 000 11 106 000 

Čerpáno  10 347 000 10 292 070 

 

 
8. Součinnost a spolupráce  

 
          V průběhu celého roku 2021 městská policie úzce spolupracovala s příslušnými odbory a  
organizačními složkami městského úřadu jako např. Technické služby, odbor dopravy, odbor 
sociálních věcí při umístění dětí do náhradní péče, odbor životního prostředí při oznámení o 
vypouštění odpadních vod, autovrak, šetření v provozovnách, finanční odbor při kontrolách výherních 
automatů v hernách a odbor vnitřních věcí při převozu pokladní s finanční hotovostí do KB Český 
Brod.   
 
spolupráce s hasičským záchranným sborem – např. asistence při otevření bytu, spadlé stromy, 
dopravní nehody. 
spolupráce s RZS – např. podnapilé osoby, poskytnutí první pomoci 
spolupráce s PČR – v době nepřítomnosti hlídky PČR je MP využívána operačním důstojníkem 
k prověřování oznámení 
spolupráce s TS Český Brod – např. poškozená vozovka, neprůjezdnost ulic při svozu odpadu, 
propadlý chodník 
sběr injekčních stříkaček 
sražená nebo uhynulá zvěř, která byla předána příslušnému mysliveckému sdružení 



spolupráce s veterinární nemocnicí ohledně předávání kadáverů 
spolupráce se záchrannou stanicí Pátek u Poděbrad – zraněná zvěř 
 
Spolupráce s PČR - dlouhodobě spolupracujeme s OO Český Brod dle osvědčeného systému 
spolupráce, jenž spočívá v těchto oblastech:  
- 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 jiné v předvádění osob, které se opakovaně nedostavily  
k přestupkovému řízení, doručování příslušných písemností (finanční úspora, vyšší míra  
doručitelnosti), 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 útulkem v Dogpoint v Maloticích - odchyt toulavých a zvířat a jejich umisťování do kotců.  
 
 
 
 
 
                                        

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                   

9. Úkoly a možnosti pro rok 2022  

 
 
V následujícím období roku 2022 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, naplňování schválené koncepce MP a plnit plán hlavních 
úkolů. 

• měření rychlosti radarovým měřičem (ve spolupráci s PČR a OD MěÚ), zprovoznění 
úsekového v ulici Zborovská a na silnici 1/12 v prostoru čerpací stanice Benzina 

• upozorňování právnických a fyzických osob na porušování právních předpisů a to  
             především s ohledem na čistotu města,  

• nesprávné parkování s přihlédnutím na počet parkovacích míst, zcela vyloučit  
             parkování na zelených plochách, chodnících a obrubnících, zvýšit bezpečnost dopravy  

• prevenci kriminality a prevenci v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních  
             komunikacích  

• zvyšování právních vědomostí a fyzické zdatnosti každého strážníka  
   
 
Plán hlavních úkolů pro rok 2022 

• kontrola problémových lokalit dle výstupů mapy kriminality 

• podílet se na snížení trestné činnosti a zajištění bezpečnosti na území města 
 
 

10. Závěr 
 

 
Tak jako i v minulém období se budou strážníci chovat k občanům maximálně vstřícně. Při řešení 
přestupků budou strážníci postupovat tak, aby došlo především k nápravě a dodržování platných 
právních předpisů bez nadbytečně uložených blokových pokut nebo následnému řešení u správních 
orgánů. V roce 2022 budou strážníci městské policie plnit všechny úkoly stanovené příslušnými zákony. 
Důraz v následujícím období bude kladen především na plnění: plánu hlavních úkolů, koncepce, 
spolupráci s asistenty prevence kriminality   
  
  

 


