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Koncepce činnosti Městské policie Český Brod do roku 2025 - VÝCHODISKA 

I. Úvod 

I. A Slovo starosty 

Vážení občané! 

Jistě se shodneme, že bezpečnost osob i majetku patří k základním požadavkům veřejnosti  

a bez jejího zajištění nemůžeme dosáhnout potřebné kvality našeho života. Nejinak je tomu  

v Českém Brodě, malém městě v blízkosti Prahy. Naše město si v oblasti bezpečnosti zažilo 

lepší i horší doby a projevují na něm různé regionální i globální jevy. Také blízkost hlavního 

města se všemi negativy a pozitivy výraznou měrou ovlivňuje bezpečnostní situaci v Českém 

Brodě.  

Bezpečnost se stala jedním z ústředních témat komunální politiky v našem městě. Proto bylo 

logické, že se relevantní politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu dohodli na zlepšování 

bezpečnostní situace ve městě a vypracování koncepce Městské policie. Novou koncepci 

městské policie požadovala také veřejnost na jednáních Fóra města v minulých letech. Jsem 

moc rád, že jsme dokázali překonat vzájemnou nedůvěru, rozdílné názory na tuto 

problematiku i na kvalitu fungování městské policie jako takové. Při přípravě koncepce 

městské policie na období 2015 – 2020 jsme si společně sedli za jednací stůl, záležitosti 

podrobně probrali a demokraticky rozhodli o prioritách. Nyní se Vám dostává do rukou 

aktualizovaná koncepce městské policie na období 2021 - 2025. 

I. B Postup zpracování Koncepce 

Koncepce činnosti Městské policie Český Brod 2021-2025 je klíčový dokument, který 

popisuje činnost městské policie v celé šíři a komplexnosti. Obsahuje základní principy  

a definuje významné oblasti a nástroje, prostřednictvím kterých je prakticky realizována. 

Základním stavebním kamenem tohoto dokumentu je zpracovaná SWOT analýza, jež je 

výstupem součinnosti Komise bezpečnosti a zastupitelů města Český Brod.  
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I.C Základní identifikační údaje Městské policie 

Orgán obce: 
Městská policie Český Brod 

Právní forma: 
zřízena vyhláškou města Český Brod 

Sídlo: 
nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod 

Kontakty: 

tel.:    +420 321 612 156 

mob.: +420 736 675 756 

e-mail: mestska.policie@cesbrod.cz 

Webová stránka: 
https://www.cesbrod.cz/category/mestska-policie 

Velitel MP (starosta města): 
Bc. Jakub Nekolný (starosta města) 

Pověřený strážník k vedení MP: 

Jan Svoboda  

mob.: +420 733 576 693 

e-mail: svoboda@cesbrod.cz 

Tabulka 1 - Identifikační údaje, zdroj: vlastní zpracování 
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Koncepce činnosti Městské policie Český Brod do roku 2025 - VÝCHODISKA 

II. VÝCHODISKA 

II. A Zřízení Městské policie 

Zastupitelstvo Města Český Brod se na svém zasedání dne 18. 6. 2003 rozhodlo vydat dle  

§ 84 odst. písm. s, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2003 o zřízení Městské policie Český Brod. 

II. B Působnost městské policie 

Městská policie v rámci své působnosti zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 

dle zákona č. 261/2020 Sb., o obecní policii. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: 

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 (dále jen 

"ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii. 

Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům,  

a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc. 
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Koncepce činnosti Městské policie Český Brod do roku 2025 - VÝCHODISKA 

II. C Strategický plán města Český Brod do roku 2022 

Strategický plán města Český Brod do roku 2022, jakožto základní koncepční dokument 

rozvoje města, řeší otázku bezpečnosti jako jednu z klíčových oblastí. První Strategický plán 

byl zpracován za účasti široké veřejnosti i odborníků v roce 2007. Tento plán byl dále 

aktualizován, také za účasti zainteresovaných subjektů včetně veřejnosti v roce 2011. 

Strategický plán stanovuje v otázce bezpečnosti města tyto strategické cíle: 

 Zajistit prevenci společensky rizikových jevů 

 Zajistit bezpečnost, klid a pořádek ve městě 

 Minimalizovat podmínky usnadňující páchání protiprávní činnosti 

 Aktivně vyhledávat a potírat protiprávní jednání 

Dále plán stanovuje konkrétní, tzv. specifické cíle. Více viz příloha č. 1. 

II. D Komise bezpečnosti 2018 – 2022 volená Radou města 

Komisi bezpečnosti zřídila Rada města Český Brod. Jedná se o orgán iniciativní a poradní, 

který svá stanoviska a náměty předkládá svému zřizovateli – Radě města. Pověřený strážník 

vedením MP je jedním z 8 členů komise a prezentuje zde práci městské policie, případně 

reaguje na podněty ostatních členů. 

Seznam členů komise bezpečnosti 2018 – 2022 volené Radou města je uveden v příloze č. 2. 
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III. ANALYTICKÁ ČÁST 

III. A Organizační struktura Městské policie Český Brod 

 

 

Obrázek 1 - Organizační struktura MP ČB, zdroj: vlastní zpracování 

 

Obecní policii řídí starosta města, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní 

policie jiného člena obecního zastupitelstva. 
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III. B Současné personální zabezpečení Městské policie Český Brod 

V současné době pracuje u Městské policie Český Brod 10 strážníků. Všichni strážníci jsou 

držitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zbrojního 

a řidičského průkazu. Vedením městské policie je pověřen jeden strážník. Dále má město 

Český Brod v řadách svých zaměstnanců jednoho strážníka ve funkci: strážník psovod. 

STRÁŽNÍCI 

Strážníci jsou úředními osobami, proto je na jejich výběr kladen velký důraz. Strážníkem  

se může stát bezúhonný a spolehlivý občan České republiky starší 18 let, který je zdravotně 

způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění 

stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č. 261/2020 

Sb., o obecní policii. Strážníci vykonávají své povolání jako zaměstnanci obce, na rozdíl  

od příslušníků Policie České republiky, kteří vykonávají svoji činnost ve služebním poměru. 

PSOVOD 

Strážník zařazen do funkce psovoda pracuje v běžné hlídkové službě, kde navíc připravuje  

a používá psa. Služební pes musí v pravidelných intervalech skládat zkoušku před komisí 

Policie ČR. Psa lze použít v souladu se zákonem o obecní policii č. 261/2020 Sb., jako 

donucovací prostředek. Město Český Brod v reakci na stále se stupňující agresivitu pachatelů 

trestné činnosti zareagovalo přijetím strážníka - psovoda se psem do řad městské policie. 

Služební psi jsou využíváni při zajišťování veřejného pořádku, při hlídkové činnosti  

a v neposlední řadě při zákrocích v objektech napojených na pult centrální ochrany (PCO). 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST STRÁŽNÍKA 

Strážník MP potřebuje pro výkon svého zaměstnání Osvědčení o splnění stanovených 

odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 261/2020 Sb., 

o obecní policii. Toto osvědčení strážník získá absolvováním 10 týdenního kurzu ve 

Vzdělávacím institutu Polis v Příbrami. Kurz je ukončen zkouškou před komisí Ministerstva 

vnitra. Osvědčení je vydáno na dobu 5 let. Po 5 letech musí strážník zkoušku před komisí 

Ministerstva vnitra opakovat. 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE 

Školení, které musí strážníci každoročně zvládnout, se týká problematiky zákona  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Kurz je zakončen zkouškou profesní 

způsobilosti řidiče k řízení vozidel s právem přednostní jízdy. 
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STRUKTURA MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ BROD 

JMÉNO FUNKCE ČOZ TEL: E-MAIL: 

Jan Svoboda 
pověřen 

vedením MP 
6201 733 576 693 svoboda@cesbrod.cz 

Tomáš Fork  zástupce 6203 737 551 725 fork@cesbrod.cz 

Milan Janouch strážník 6204 736 675 756 janouch@cesbrod.cz 

Roman Brzák strážník 6205 736 675 756 brzak@cesbrod.cz 

Roman Kout strážník 6206 736 675 756 kout@cesbrod.cz 

Vladimír 

Salamánek 
strážník 6207 736 675 756 salamanek@cesbrod.cz 

Pavel Drahoš strážník psovod 6208 736 675 756 drahos@cesbrod.cz 

David Mareš strážník 6209 736 675 756 mares@cesbrod.cz 

Roman Pazdera strážník 6211 736 675 756 pazdera@cesbrod.cz 

Ladislav 

Chábera 
strážník 6212 736 675 756 chabera@cesbrod.cz 

TEL: E-MAIL:  

Telefon: 321 612 156   Mobil: 736 675 756 mestska.policie@cesbrod.cz 

Tabulka 2 - Vnitřní struktura MP ČB, zdroj: vlastní zpracování 

*Městská policie nemá nepřetržitý provoz. 

KAMEROVÝ DOHLED ČESKÝ BROD 

JMÉNO FUNKCE 

Karel Šíma 
civilní zaměstnanec MP 

operátor kamerového dohledu 

Vlastimil Holub 
civilní zaměstnanec MP 

operátor kamerového dohledu 

Jiří Novák 
civilní zaměstnanec MP 

operátor kamerového dohledu 

Lubomír Metelák 
civilní zaměstnanec MP 

operátor kamerového dohledu 

TEL: E-MAIL:  

Telefon: 321 612 212    Mobil: 734 346 669 kamerovy.dohled@cesbrod.cz 

Tabulka 3 - Vnitřní struktura kamerový dohled, zdroj: vlastní zpracování 

mailto:svoboda@cesbrod.cz
https://www.cesbrod.cz/admin/%20mailto:fork@cesbrod.cz
mailto:janouch@cesbrod.cz
mailto:brzak@cesbrod.cz
mailto:kout@cesbrod.cz
mailto:salamanek@cesbrod.cz
mailto:drahos@cesbrod.cz
mailto:drahos@cesbrod.cz
mailto:kamerovy.dohled@cesbrod.cz
mailto:kamerovy.dohled@cesbrod.cz
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III. C Rozdělení okrsků 

Město je rozděleno na okrsky, ale strážníci MP Český Brod nevykonávají funkci okrskářů. 

 
Obrázek 2 - Mapa okrsků MP ČB, zdroj: Městská policie Český Brod 

 

III. D Financování Městské policie Český Brod 
 

MĚSTSKÁ POLICIE 
ROKY 

2019 2020 

Platy zaměstnanců MP 7 181 000 7 654 000 

Sociální pojištění 1 766 000 1 874 000 

Zdravotní pojištění 638 000 680 000 

Ostatní povinné pojištění 29 000 24 000 

Prádlo, oděv a obuv 116 000 115 000 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 73 000 21 000 

Nákup materiálu 24 000 14 000 

Pohonné hmoty a maziva 96 000 87 000 

Školení, vzdělávání 63 000 8 000 

Nákup ostatních služeb 229 000 281 000 

Opravy a udržování 41 000 45 000 

Ostatní nákupy + služební pes 46 000 50 000 

Cestovné 25 000 0 

Náhrada nemocenské 20 000 22 000 

VÝDAJE CELKEM (v Kč) 10 347 000 10 875 000 

Tabulka 4 - Financování MP ČB v letech: 2019 a 2020, zdroj: Finanční odbor město Český Brod 
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III. E Porovnání s vybranými městy (do počtu 7 500 obyvatel) 

 
 ČERNO

ŠICE 

FRANT. 

LÁZNĚ 
ÚVALY MIKULOV TANVALD 

SVĚTLÁ 

NAD 

SÁZAVOU 

DAČICE 
ČESKÝ 

BROD 

Počet 

 obyvatel 
7.183 5.461 10.658 7.380 6.342 6.303 7.300 7.049 

Počet 

strážníků 
13 8 8 16 3 3 7 10 

Civilní 

zaměstnanci 
0 0 1 0 0 0 0 4 

Zaměstnanci 

CELKEM 

(stráž.+civil.) 
13 8 9 16 3 3 7 14 

Kamerový 

systém 

ANO 

14 

kamer 

NE částečně 

ANO 

69 

kamer 

ANO 

bez 

obsluhy 

ANO 

3  

kamery 

NE 
ANO 

50 

kamer 

Tísňová  

linka 
NE NE NE ANO NE NE NE NE 

Nepřetržitý 

provoz 
ANO NE NE ANO NE NE NE NE 

Služební 

vozidlo 
4 1 2 

2 

(1x skútr) 
1 1 1 1 

Rozpočet 

MP 

v  

(mil. Kč) 

11,75 5,5 6 17 2,37 2,15 5,44 10,41 

Tabulka 5 - Porovnání měst (do 7 500 obyvatel) za rok 2020, zdroj: Městská policie Český Brod 

 

Výše uvedená data ukazují, že se město Český Brod s počítaným nárůstem strážníků nebude 

moci připravit o civilní zaměstnance (obsluhu kamerového systému), což bylo původním 

záměrem. Součástí dotace čerpané na kamerový dohled je i čestné prohlášení, ve kterém se 

město zavazuje nepřetržitým monitoringem kamerového dohledu, a to bez civilních 

zaměstnanců v současné době nepůjde. Na nepřetržitém provozu pracuje v průměru cca 16 

zaměstnanců z důvodu zastupitelnosti (dovolené, nemoci, školení, prolongační kurzy, kurzy 

první pomoci atd.).  
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ČERPÁNÍ DOTACÍ A GRANTŮ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY: 

Městská policie Český Brod čerpala v roce 2019 dotaci vypsanou Ministerstvem pro místní 

rozvoj v oblasti elektronizace agend městské policie. Projekt řeší moderní informační systém 

IQ Metropolis, který nabízí kompletní pokrytí klíčových agend městské policie. Zahrnuje 

například: přehlednou správu událostí a přestupků, základní registry – lustrace (hledané 

osoby, hledané vozidla, centrální registr jízdních kol), správu personalistických dat, evidenci 

služebních jízd a oprav, mobilní rozhraní (pořizování fotodokumentace), evidenci psů a další 

speciální funkce. Ukončení realizace projektu a spuštění ostrého provozu informačního 

systému proběhlo v prosinci roku 2019. Celková částka poskytnuté dotace byla  

1. 046. 650,- Kč. V současné době není známo o jiných grantech nebo dotacích, které by 

mohly být využity. 
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III. F Současné materiálně technické zabezpečení 

PROSTORY PRO MP 

Městská police Český Brod sídlí v objektu Městského úřadu Český Brod Nám. Arnošta  

z Pardubic č. p. 56 v 1. patře, dveře číslo 14. Strážníci mají k dispozici jednu kancelář, která 

slouží také jako šatna a kuchyňka. V současném početním stavu 10 strážníků, je tento prostor 

již nevyhovující. 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ: 

 Služební vozidlo Škoda KODIAQ – rok výroby 2019, najeto 70.000 km, pořizovací cena 

600.000,- Kč + náklady na vnitřní vestavbu, vysílačka, maják ve výši 150.000,- Kč. 

Celková investice 750.000,- Kč. 

 Tři jízdní kola značky TREK – rok výroby 2004, poskytnuto jako sponzorský dar. 

 Jedno jízdní kolo značky Kellys – rok výroby 2019, pořizovací cena 12.000,- Kč. 

 Kamerový systém o 50 kamerách – údržba průběžná. 

 Radiokomunikační síť, 3 ruční vysílačky, 3 stacionární (2 – pořízené v roce 2007,  

1 – součást nového služebního vozidla Škoda KODIAQ), cena za komplet 50.000,- Kč. 

 PCO (pult centrální ochrany) – údržba průběžná. 

 Čtyři kusy botiček – technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla – pořízeno v roce 

2004 cca kus 6.000,- Kč. Již se v praxi nepoužívá. 

 Měřící zařízení rychlosti: PRO Laser III – 2007, pořizovací cena 553.000,-Kč.  

Nelze s určitostí odhadnout, jak dlouho  bude funkční, může to být 10 let, ale také 1 rok. 

 Prostředky k odchytu toulavých zvířat – odchytová tyč, rukavice a narkotizační uspávací 

puška cena za set 43.000,- Kč. 

 Čtečka mikročipů DataMarsMiniMax II – pro čipovaná zvířata - 2014, pořizovací cena 

3.600,- Kč. Až bude zřízen centrální registr pro čipovaná zvířata, bude třeba zakoupit 

novou čtečku mikročipů – předpokládaná cena cca 35.000,- Kč. 

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

– 2014, pořizovací cena 80.000,- Kč. 

 Fotoaparát – 2010, pořizovací cena 4.000,- Kč. V současné době se využívají tablety. 

 Dva tablety značky Samsung, rok 2019, pořizovací cena tabletu 15.000,- Kč. 

 Terminál YOXIMO na platební karty, rok 2018, pořizovací cena 0,- Kč. Dle smlouvy  

si účtují % z transakce. 
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III. G Činnosti Městské policie Český Brod 

 
Činnost Městské policie Český Brod je velmi různorodá. Městská policie vede počty 

oznámení včetně jejich řešení, a to v elektronické podobě (přehled činností MP za měsíc  

a rok). Tato evidence je vedena od roku 2013. Do roku 2013 byly vedeny ,,Knihy služeb  

a činností“ pouze v písemném provedení. Knihy jsou k dispozici u pověřeného strážníka 

vedením MP. 

Městská policie spolupracuje s jednotlivými odbory Městského úřadu. Konkrétně s odborem 

vnitřních věcí probíhá spolupráce při následujících činnostech: doručování písemností, 

asistence při problémových jednáních, zajištění doprovodu pokladní do banky, činnosti při 

konání voleb, kontroly heren atd. Velmi dobře funguje také spolupráce s odborem dopravy při 

kontrolách značení a závad na komunikaci, dále se stavebním odborem při kontrolách staveb 

a v neposlední řadě s odborem životního prostředí (city-bloky, úprava parků, kácení stromů, 

atd.) a s Technickými službami. 

Městská policie eviduje veškerý odchyt toulavých a opuštěných zvířat. Do statistik MV ČR  

se uvádí počet odchycených zvířat předaných do útulku. 
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Přehled výkonů Městské policie Český Brod 

VÝKON 
roky 

2016 2017 2018 2019 2020 

Vyřešené přestupky  

v blokovém řízení 
1210 1132 1149 1210 769 

Zkrácené + správní řízení 1569 12240 11498 7294 7848 

Z toho na úseku dopravy 810 783 797 915 467 

Z toho překročení rychlosti  
(úsekový radar) 

373 316 320 252 253 

Z toho alkohol 10 3 0 0 1 

Z toho veřejný pořádek 7 15 0 0 0 

Z toho občanské soužití 0 5 0 0 1 

Z toho proti majetku 15 10 11 28 10 

OZV – NO 
(obecně závazná vyhláška – nařízení obce) 

16 5 21 15 37 

Převoz PZS 
(protialkoholní záchytná stanice) 

6 3 3 0 0 

Doručení písemností 29 33 28 35 28 

Odchyceno zvířat 21 17 25 27 22 

Tabulka 6 - Přehled výkonů MP ČB, zdroj: evidence Městské policie Český Brod 

 

 

 
Obrázek 3 - Přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti, zdroj: vlastní zpracování 
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Přehled příjmů Městské policie Český Brod  

VÝKON 
Příjem v Kč za jednotlivé roky 

2016 2017 2018 2019 2020 

Uložené blokové pokuty 587.700 531.600 494.200 614.000 416.200 

Příkazní řízení 51.000 210.400 152.500 121.500 73.500 

Radar Rostoklaty 514.505 7.084.460 6.800.000 6.000.000 6.000.000 

Parkovací automaty - náměstí 
1.284.342 1.289.470 1.301.686 1.205.546 

524.847 

Parkovací automaty – nádraží 469.026 

Veřejnoprávní smlouvy 19.414 12.026 6.760 8.628 10.032 

Stánkový prodej 7.650 4.630 4.795 4.700 12.900 

PŘÍJMY CELKEM 2.464.611 9.132.526 8.759.941 7.954.374 7.506.508 

Tabulka 7 - Přehled příjmů MP ČB, zdroj: Výroční zprávy Městské policie Český Brod 

 

 

 

 
Obrázek 4 - Příjmy MP ČB, zdroj: vlastní zpracování 
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Přehled nákladů Městské policie Český Brod  

 
Náklady v Kč za jednotlivé roky 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rozpočet MP 6.245.000 7.830.000 9.900.000 10.180.000 10.410.000 

 Čerpáno 7.069.000 7.763.250 9.224.000 10.347.000 10.875.000 

Tabulka 8 - Přehled nákladů MP ČB, zdroj: Výroční zprávy Městské policie Český Brod 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 - Přehled nákladů MP Český Brod v letech: 2016 – 2020, zdroj: Výroční zprávy Městské policie Český Brod 
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DALŠÍ ČINNOSTI MP: 

Strážníci Městské policie Český Brod mimo činností dané z. č. 261/2020 Sb. dále zajišťují: 

- Parkovací systém ve středu města (týdenní výběr peněz z parkovacích automatů, 

přepočítání vybraných peněz, roztřídění mincí podle nominální hodnoty a odvoz 

vybrané finanční hotovosti do Komerční banky, výměny parkovacích lístků 

a u nových automatů výměny papírových kotoučů, včetně jejich objednávání 

a fakturace na finanční odbor, seřízení automatů při změnách na letní a zimní čas, 

drobné opravy automatů, při větší poruše kontaktování firmy IBCOL Praha). 

- Parkovací systém na nádraží parkoviště K+R - 80 parkovacích míst (měsíční výběr 

platební stanice GPM B, výměny papírových kotoučů u vjezdové závory, výměny 

papírových kotoučů u platební stanice GPM B, v případě poruchy parkovacího 

systému se musí strážníci dostavit na místo a zde otevřít skříně závor GPB FC 

a manuálně otevřít vjezdovou / výjezdovou závoru tak, aby bylo parkoviště průjezdné. 

Poté musí kontaktovat firmu Green Center s.r.o., která na místo vyšle servisního 

technika). 

- V roce 2015 bylo zprovozněno další parkoviště K+R - 140 parkovacích míst  

v ul. Klučovská. 

- Provozuje PCO (pult centrální ochrany). Obsluhu zajišťuje operátor kamerového 

dohledu. 

- Městská policie je zapojena do projektu Život 90, v Českém Brodě má 3 klienty. Život 

90 zaměřuje svou činnost na seniory, provozuje tísňovou péči, nonstop telefonickou 

linku důvěry Senior telefon, volnočasové aktivity, pečovatelskou službu a pobytové 

centrum. Sleduje problematiku násilí na seniorech v ČR. Městská policie zajišťuje 

první pomoc seniorům do příjezdu IZS, zajišťuje ochranu objektů při pobytu seniorů 

v např. v lázních, při pobytu v nemocnici, výlety atd. 

- Zajišťuje převoz 3 služebních vozidel Městského úřadu na přezutí pneumatik‚ 

zimní – letní. 

- Zajišťuje veřejný pořádek při konání divizních fotbalových utkání SK Český Brod, 

usměrňuje dopravu při konání běžeckých závodů v Českém Brodě – Zahrady, 

usměrňuje dopravu při konání závodu veteránů, usměrňuje dopravu při Pochodu 
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světýlek a při všech dalších akcích pořádaných městem či organizacemi 

spolupracujících s městem. 

- Zajištění součinnosti při volbách. 

III. H Spolupráce a preventivní činnost 

MINISTERSTVO VNITRA 

Ministerstvo vnitra ověřuje odborné předpoklady strážníka, vydává a odnímá osvědčení, vede 

informační systémy potřebné k plnění zákonem stanovených úkolů týkající se protokolů 

o zkoušce, přihlášek čekatelů a strážníků ke zkoušce, strážníků, osvědčení, zřízených 

a zrušených obecních policií, počtu strážníků, činnosti obecních policií. 

Dále Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad odbornou způsobilostí strážníka k výkonu 

povinností a oprávnění podle zákona č. 261/2020 Sb., o obecní policii. Kontroluje dodržování 

stanovených jednotných prvků stejnokroje strážníka, nebo označení motorových vozidel  

a dalších dopravních prostředků obecní policie.  

Spolupráce městské policie s policií ČR vyplývá ze zákona č. 261/2020 Sb.,  

o obecní policii. V Českém Brodě je spolupráce s Policií ČR na velmi vysoké úrovni. 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S DALŠÍMI OBCEMI 

Městská policie na základě veřejnoprávních smluv provádí měření rychlosti v následujících 

obcích: 

Krupá, Doubravčice, Poříčany, Nová Ves II, Tuchoraz, Rostoklaty, Tismice, Břežany II  

a Tuklaty. 

Smlouvy jsou uzavřeny na měření rychlosti. Částky za vybrané pokuty se evidují pouze 

v celkové výši, nelze z toho vyjmout jen pokuty vybrané v jednotlivých obcích, kde  

se provádí měření. 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 

Městská policie Český Brod nemá zřízenou funkci manažera prevence kriminality, a proto 

žádné přednášky neprovádí. V minulosti MP prezentovala BESIP (omalovánky, reflexní 

prvky a reflexní přívěšky),  a to v mateřské škole Sokolská a na všech základních školách 
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v prvních třídách. V současné době MP nabízí ředitelům škol a mateřských škol v Českém 

Brodě prezentaci služebního psa a práci psovoda. 

Město Český Brod má: 

3 mateřské školky: 

 Mateřská škola Kolárova 

 Mateřská škola Sokolská 

 Mateřská škola Liblice 

4 základní školy: 

 Základní a praktická škola Žitomířská 1359 

 Základní škola Tyršova 

 Základní škola Žitomířská 885 

 Základní umělecká škola  

2 střední školy: 

 Gymnázium Český Brod 

 Střední odborná škola Liblice  

1 jazykovou školu: 

 Jazyková škola Carpinus 

 

SPOLUPRÁCE S NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI 

Prostor o.s. – spolupráce při sběru použitých injekčních stříkaček + terénní program  

LECCOS o.s. – besedy s bezpečnostní tématikou 

Skautský oddíl Psohlavci – na skautském táboře ukázky výcviku / zákroku / služebních psů, 

ukázky odchytové techniky, výstroje strážníků MP + externě canisterapie ve spolupráci 

s Zverimexem Montgomery. 

Skautský oddíl Ing. Ládi Nováka – na skautském táboře ukázky výcviku / zákroku / 

služebních psů , ukázky odchytové techniky , výstroje strážníků MP + externě canisterapie ve 

spolupráci s Zverimexem Montgomery. 

TJ Slavoj, TJ Sokol, Fotbalový klub SK Český Brod – zajištění bezpečnosti při konání 

běžeckých závodů, dohled nad veřejným pořádkem, hlídková činnost při konání fotbalových 

utkání. 

Život 90 – asistenční program pro seniory. 
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DROPIN o. s. – příspěvková organizace v celostátní působnosti, spolupráce při sběru 

injekčních stříkaček, při výměně kontejnerů na sběr použitých injekčních stříkaček a na místo, 

kde se tyto stříkačky sbírají. 

Městská policie neprovádí žádné přednášky. Jedná se pouze o výčet neziskových organizací 

v Českém Brodě. 

PREVENTIVNÍ ČINNOST 

Úrovně a typy projektů 

Při vytváření dílčích projektů města a stanovení strategie působení na jednotlivé 

cílové skupiny je třeba specifikovat jedná-li se o preventivní aktivitu primární, sekundární 

či terciární. 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

- zaměřuje se na všechny občany (osvěta, informace, poradenství apod.) 

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE 

- zaměřuje se na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou 

pachateli nebo oběťmi trestné činnosti,  

- na rizikové projevy chování či sociálně patologické jevy (např. vandalismus, šikana, 

záškoláctví, povalečství, rasové konflikty apod.)  

- na příčiny kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.) 

TERCIÁRNÍ PREVENCE  

-  soustředí se  na kriminálně narušené jedince a na kriminální prostředí 

Z hlediska charakteristik preventivních opatření a aktivit se rozlišují tyto základní typy: 

SITUAČNÍ PREVENCE  

- specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost 

odhalení pachatele, snižují potenciální zisk z trestné činnosti 

SOCIÁLNÍ PREVENCE  

- vytváření aktivit zaměřených na změnu nepřizpůsobivých společenských a ekonomických 

podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti – v praxi se jedná především  
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o aktivity zaměřené na rizikové skupiny obyvatel, které vyžadují specializovanou péči  

a pomoc, zejména na problémovou mládež 

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ  

- jedná se o možnost a způsob ochrany před trestnou činností (prostřednictvím stránek 

města, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb) 

Město se snaží realizovat prevenci na základě specifické stratifikace obyvatelstva a lokálních 

potřeb. Zejména se jedná o podporu aktivit v oblasti situační a sociální prevence, především 

na úrovni primární a sekundární prevence. Tyto záměry a cíle vycházejí z priorit plánu 

prevence kriminality a odrážejí aktuální potřeby vyplývající z vývoje kriminality 

a bezpečnostní situace ve městě. 

III. I Bezpečnostní situace ve městě 

Přehled vybraných trestných činů spáchaných v Českém Brodě v letech  

2015 – 2020 

Městská policie se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mimo jiné podílí 

na prevenci kriminality v obci. Dle týdenních výstupů z Evidence trestního řízení  

(ETŘ = neveřejný informační systém) plánuje pochůzkovou činnost do problematických 

lokalit a instruuje obsluhu Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), na která 

riziková místa se má zaměřit a jaké trestné činy jsou zde páchány. 

 

VYBRANÉ  

TRESTNÉ ČINY 

ROKY 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zanedbání povinné výživy 11 12 6 3 4 12 

Násilí 11 5 13 11 17 1 

Majetek 87 74 73 72 61 49 

Veřejný pořádek 4 7 7 8 4 5 

Tabulka 9  - Přehled počtů vybraných trestných činů v letech 2015 – 2020, zdroj: PČR Obvodní oddělení Český Brod 
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Obrázek 6 - Trestné činy: Zanedbání povinné výživy, zdroj: PČR Obvodní oddělení Český Brod 

 

 

 

 
Obrázek 7 - Trestné činy: Násilí, zdroj: PČR Obvodní oddělení Český Brod 
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Obrázek 8 - Trestné činy: Majetek, zdroj: PČR Obvodní oddělení Český Brod 

 

 

 
Obrázek 9 - Trestné činy: Veřejný pořádek (výtržnictví), zdroj: PČR Obvodní oddělení Český Brod 

 

  

87 

74 73 72 

61 

49 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
o

če
t 

p
ře

st
u

p
ků

 

roky 

Majetek 

4 

7 7 

8 

4 

5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
o

če
t 

p
ře

st
u

p
ků

 

roky 

Veřejný pořádek (výtržnictví) 



 

25 

Koncepce činnosti Městské policie Český Brod do roku 2025 - ANALYTICKÁ ČÁST 

 

PROBLÉMOVÉ LOKALITY NA ÚZEMÍ MĚSTA 

Centrum města: vzhledem k vysoké koncentraci škol, veřejných institucí i soukromých 

obchodů je tato lokalita nejfrekventovanějším místem ve městě a přitahuje tak osoby 

zabývající se trestnou činností. V tomto prostoru dochází ve zvýšené míře k majetkové trestné 

činnosti – kapsářství, ale i ke krádežím motorových vozidel a distribuci omamných  

a psychotropních látek. Z důvodu provozování barů a restauračních zařízení v centru města, 

zde často dochází k ničení veřejného majetku a majetku ve vlastnictví města. 

Herny a nonstop bary: v prostorách těchto podniků a v jejich blízkosti se eviduje zvýšený 

počet rizikových osob. Jedná se zpravidla o nonstop bary s výherními automaty provozované 

osobami vietnamské národnosti. 

Sídliště: vysoká koncentrace obyvatel spojená s vysokou koncentrací majetku (vybavení 

domácností, motorová vozidla) – vloupání do bytů, krádeže motorových vozidel a vloupání 

do motorových vozidel. 

Nádraží: kombinovaný prostor nádraží ČD a autobusového nádraží a zároveň parkovací 

prostor pro osobní vozidla je dle průzkumu ROPID nejfrekventovanější stanicí v rámci 

pražského integrovaného systému (spádovost českobrodského regionu činí cca 25 000 osob)  

velký pohyb osob, odstavování osobních automobilů a z toho vyplývající vysoká rizikovost  

z hlediska páchání majetkové trestné činnosti. 

Areál ZZN: v prostorách tohoto areálu je zřízena ubytovna pro osoby bez přístřeší. Zdržují se 

zde sociálně slabí jedinci, kteří mohou být v postavení potenciálních obětí nebo pachatelů 

trestné činnosti. 

Ve městě se nacházejí další rizikové lokality, na které je potřeba brát zřetel. V těchto 

lokalitách je nabízeno levné ubytování a nedochází k přímému páchání trestné činnosti. 

Nicméně se zde zdržují osoby sociálně slabší nebo nepřizpůsobivé, především cizinci 

pracující v katastru města Český Brod.  
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III. J Názory veřejnosti na bezpečnost ve městě 

Názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu 2020 – výňatek z Výroční zprávy 

týkající se bezpečnosti ve městě. 

V rámci strategického plánování proběhl v září a říjnu 2020 průzkum názorů občanů na život 

v Českém Brodě. Jedním z řešených témat byla také bezpečnost. Cílem otázek bylo zjistit 

pocit (ne)bezpečí obyvatel města. Níže jsou uvedeny výsledky týkající se pouze oblasti 

bezpečnosti ve městě. 

Spíše nebo rozhodně bezpečně se ve městě cítí téměř tři čtvrtiny respondentů, což je velice 

dobrý výsledek, obdobně jako v roce 2018. V posledních letech je možné sledovat v Českém 

Brodě vývoj směrem k většímu pocitu bezpečí. 

 

 
Obrázek 10 - Pocit bezpečí obyvatel Českého Brodu v roce  

2020 

 
Obrázek 11 - Pocit bezpečí obyvatel Českého Brodu v roce 

2018 

 

 

Obrázek 12 - Pocit nebezpečí obyvatel Českého Brodu v jednotlivých letech 
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Čeho se obyvatelé Českého Brodu obávají?  

V této otázce mohli respondenti označit z nabízených možností jednu nebo více odpovědí. 

Nejvíce dotázaných se obává o bezpečnost svých blízkých. Polovina z nich má strach také  

o svou osobní bezpečnost (např. kvůli napadení na ulici), méně než polovina dotázaných 

uvádí také obavu o majetek (např. auto, domácnost). Nejméně se obyvatelé Českého Brodu, 

kteří odpověděli v dotazníku, obávají o své osobní věci. 

 

 

 

Obrázek 13 - Příčiny obav dotázaných obyvatel v roce 2020 

 

 

 

Obrázek 14 - Příčiny obav dotázaných obyvatel v letech: 2014, 2016, 2018 
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Které místo ve městě považují obyvatelé Českého Brodu za nebezpečné? 

V souvislosti s tématem bezpečí byli respondenti vyzváni, aby uvedli jaká místa ve městě 

Český Brod považují za nebezpečná. Nejvíce lidí cítí nebezpečí na nádraží ČD a v jeho okolí, 

další nebezpečnou lokalitou se jeví městský park. Obě možnosti uvedla více než polovina 

respondentů (58%). Zhruba čtvrtina dotázaných (27%) považuje za nebezpečné okolí Casina 

San Marco (ulice Krále Jiřího 88). Přibližně pětina lidí považuje za nebezpečné centrum 

města a stezku Břetislava Jedličky-Brodského. Při porovnání výsledků průzkumu z roku 2020 

a roku 2018 je zřejmé, že přibylo lidí, kteří považují za nebezpečné okolí nádraží ČD (v roce 

2018 33%, nyní 58%) a také centrum města (v roce 2018 6%, nyní 22%). 

 

 

Obrázek 15 - Místa ve městě považovaná za nebezpečná v roce 2020 

 

 

 

Obrázek 16 - Místa ve městě považovaná za nebezpečná v letech: 2016, 2018 
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III. K SWOT analýza Městské policie Český Brod 

Výstup 3. pracovního setkání Komise bezpečnosti a zastupitelů města Český Brod 

ke zpracování Koncepce Městské policie Český Brod, dne: 5. 3. 2015.  

Silné stránky MP Český Brod Slabé stránky MP Český Brod 
 Spolupráce s PČR  Nedostatečná pochůzková služba, 

strážníci nejsou vidět v ulicích 

 Zkušenosti s prací v PČR  Nedostatečně efektivní kontroly 

problémových lokalit (=herny, 

ubytovny) 

 Účast na kulturně společenských akcích 

města 

 Strážníci nevyužívají plně svých 

pravomocí a oprávnění 

 Personální stabilita  Není plně využíván kamerový systém 

 Služebna v centru města  Nedostatečná komunikace s občany 

 Existence psovodů  Absence preventivních činností 

 Měsíční vyhodnocování na webu města  Strážníci vykonávají činnosti, které 

nesouvisí s činností MP 

 Spolupráce s odbory města  Nedostatečné řízení MP 

 Spolupráce s neziskovými organizacemi  Absence kontrolního systému činnosti 

MP 

 Vstřícný přístup k veřejnosti  Chybí základní dokumenty - řády 

a směrnice 

 Existence SP a AP  Chybí evidence každodenní činnosti 

strážníka 

  Absence nadstandardního vzdělávání- 

fyzický, taktický výcvik 

  Ne zcela kompletní vybavení MP 

  Nevyhovující služebna 

Příležitosti pro MP Český Brod Ohrožení MP Český Brod 
 Ochota PČR spolupracovat  Město Český Brod jako noclehárna pro 

Prahu a z toho vyplývající nezájem 

občanů o dění ve městě 

 Dotace a granty  Změna legislativy 

 Ochota obcí ORP spolupracovat  Změna politického vedení města 

 Preventivní programy kriminality  Snížení finanční krytí potřeb MP 

 Školení pro zdokonalování odbornosti  Snižování stavu MP (omezení činnosti) 

 Media umožňující prezentaci pro veřejnost  Rozpuštění MP 

 Objekty města kde může být nové sídlo 

MP 

 Nespolupráce subjektů (na bezpečnosti 

města) 

 Rozvoj technologií (kam. systém, IT 

programy…..) 

 Korupční prostředí 

 Zkušenosti MP z jiných měst (úspěšných)  Nedůvěra občanů (jen měří rychlost) 

  Neinformovanost veřejnosti o MP 

  Nedostatečná kvalifikace strážníka 
Tabulka 10 - SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 
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IV. NÁVRHOVÁ ČÁST 

IV. A  VIZE: Městská policie Český Brod v roce 2030 

Městská policie Český Brod v roce 2030 

Městská policie Český Brod zajišťuje nepřetržitý (24 hodinový) provoz služby, 7 dní v týdnu. 

Pracuje zde celkem 16 strážníků. Strážníci starší 55 let pracují primárně na oddělení 

kamerového dohledu. Městská policie funguje efektivně a profesionálně. Z důvodu větší 

motivace zaměstnanců je zaveden kontrolní a hodnotící systém činnosti. Činnost jednotlivých 

strážníků je evidována. Dále je zajištěn pravidelný výcvik a vzdělávání s cílem zdokonalit již 

získané dovednosti strážníků.  

Městská policie má k dispozici dostatečné moderní materiální a technické vybavení, které je 

podle potřeby obnovováno. Strážníci mají vhodnou a prostornou služebnu. Kamerový systém 

funguje a je aktivně využíván. Funguje Pult centrální ochrany (PCO), na který jsou napojeny 

důležité veřejné objekty. Je zřízena tísňová linka 156. 

Funguje pevná 24hodinová telefonní linka s archivovaným záznamem, k dispozici je kvalitní 

radiostanice pro komunikaci mezi strážníky MP, evidování a uchovávání hovorů, GPS 

evidence pohybu strážníků a prostředků používaných strážníky MP. MP disponuje moderními 

informačními technologiemi, programy na evidenci a databázemi. Informační systémy jsou 

propojené s odbory MěÚ, MP má umožněn vstup do relevantních databází.  

Zastupitelé jsou pravidelně a dostatečně informováni o práci MP, podporují činnost MP. 

Je zajištěno financování provozu MP i motivační složky.  

Dobře funguje spolupráce s tajemníkem a odbory MěÚ. 

Je zajištěna dobrá spolupráce a komunikace s dalšími subjekty zajišťujícími bezpečnost 

ve městě - IZS a dalšími. MP adekvátně spolupracuje s obcemi v ORP Český Brod. Je 

zajišťována průběžná, účinná a koordinovaná prevence trestné činnosti pro různé cílové 

skupiny. 

Veřejnost vnímá práci MP pozitivně, lidé strážníkům důvěřují a spolupracují s nimi 

na zvýšení bezpečnosti ve městě. Je zajištěna oboustranná komunikace mezi MP a občany. 

MP zajišťuje dostatečnou a pravidelnou informovanost o své činnosti a výsledcích své práce. 
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Závěrečné zamyšlení 

Areál bývalého podniku ZZN x nová služebna Městské policie Český Brod 

(zpracoval pověřený strážník k vedení MP ČB – Jan Svoboda) 

Projektem přestěhování kompletní Městské policie Český Brod (služebny, kamerový dohled, 

skladovacích prostor pro služební kola, TPZOV – botička,)  do volného areálu a  nevyužité 

budovy bývalého podniku ZZN v ulici Krále Jiřího č.p. 202, by se vyřešila otázka přestavby 

nové služebny. Tím by vznikla možnost použít stávající, ale i v budoucnu vyčleněné 

nevyhovující prostory v přízemí budovy č.p. 56. Tyto prostory by mohly být využity 

například pro potřeby jiného odboru Městského úřadu Český Brod. Dalším faktorem je 

skutečnost, že takto situovaná služebna plně vyhovuje podmínkám ve směru k spoluobčanům 

např.: dobrá přístupnost ve středu města na trase sídliště - náměstí - nádraží - Liblice, možnost 

parkování nejen služebních vozidel, soukromých vozidel, ale i vozidel občanů 

vyhledávajících pomoc. Dále by zde mohla vzniknout dostatečná parkovací plocha pro 

odtažená vozidla s možností permanentního hlídání s napojením na kamerový dohled  

a možností fyzické ostrahy ze strany stálé služby nacházející se v areálu. Tato otázka by 

vyřešila finanční zatížení Města Český Brod za ostrahu a skladování takto uskladněných 

vozidel v cizích areálech jiných subjektů. Velikost přízemí č.p. 202  v ulici Krále Jiřího by 

plně vyhovovalo podmínkám Městské policie Český Brod, neboť by zde mohlo vzniknout 

samostatně oddělené multifunkční kamerové centrum, prostory pro přijímání osobních 

oznámení a místo pro řešení přestupkových jednání. Dále objekt nabízí dostatečné prostory 

pro vznik  zázemí strážníků jako např.: šatna, odpočinková místnost, kuchyňka, sociální 

zařízení včetně sprchy a sportovní - posilovna. 

V prvním patře objektu by mohlo vzniknout chráněné bydlení pro týrané ženy/muže. Hlavní 

výhodou chráněného bydlení by bylo především bezpečí postižených osob. V případě 

možných konfliktů ze strany odpůrců, by bylo možné poskytnout okamžitý zásah městské 

policie. 

Další pozitivní skutečností je, že se v současné době v areálu nachází ubytovna pro sociálně 

slabé spoluobčany. V této souvislosti provádí Městská policie Český Brod pro Město Český 

Brod servis (otevírání/uzavírání) a současně i ostrahu a kontrolu této ubytovny. Takto 

umístěna služebna by byla blíže lidem bez domova a mohla by v případě nouze, nebo 

napadení poskytnout případnou okamžitou pomoc těmto osobám. 
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Samotný areál ZZN je strategickým místem nejen pro výkon služby Městské policie Český 

Brod, ale i pro možné potřeby Města Český Brod a v neposlední řadě i pro spoluobčany 

vyhledávající pomoc. 

 

 
Obrázek 17 - Krále Jiřího č. p. 202,Český Brod,  

zdroj: MP ČB 

 
Obrázek 18 - Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod – vstup 

zdroj: MP ČB 
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IV. B  Klíčové oblasti rozvoje činnosti Městské policie Český Brod 

Na základě stanovené VIZE rozvoje činnosti Městské policie města Český Brod byly 

identifikovány tyto klíčové oblasti rozvoje: 

1. Výkon Městské policie Český Brod 

2. Odborná spolupráce 

3. Práce s veřejností 

4. Materiálně technické a finanční zabezpečení činnosti Městské policie Český Brod 

5. Řízení a personální zajištění činnosti Městské policie Český Brod 

Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty: 

↑…………cílem je růst hodnoty 

↓…………cílem je pokles hodnoty 

╧……….. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí 

╤……….. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí 

↔………. cílem je udržet stávající hodnotu 

A/N………splněno/nesplněno 
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KO1: Výkon Městské policie 

Strategické cíle 

Strategické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1-I  Snížit počet problémových lokalit na území 

města  

Počet problémových 

lokalit na území 

města/rok (cíl: ↓) 

Přehled lokalit 

1-II  Zvýšit veřejný pořádek a snížit ničení 

veřejného majetku 

Rozvíjet kamerový 

systém s digitálními 

kamerami 

 

Přehled 

nápadu TČ  

u PČR 

1-III  Zvýšit bezpečnost dopravy Plánování DBA 

s PČR, využití 

přístroje Dräger 

Počet 

přestupků  

a oznámení 

na odbor 

dopravy 

1-IV  Podílet se na snížení trestné činnosti na území 

města 

Vyšší počet strážníků 

v ulicích zvýší 

preventivní činnost, 

která povede ke 

snížení TČ 

 

Přehled 

nápadu TČ  

u PČR 

Podoblasti 

1.1 Problémové lokality 

1.2 Veřejný pořádek 

1.3 Dopravní bezpečnost 

1.4 Krizové situace 

1.5 Prevence 

Specifické cíle 

1.1 Problémové lokality 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.1.1 Vést přehled problémových lokalit I-1.1.1.1 Přehled 

problémových lokalit 

veden (A/N) 

Přehled lokalit 

1.1.2 Vyhodnocovat problémy v problémových 

lokalitách a způsoby řešení a na základě 

vyhodnocení problémů přijímat a realizovat 

I-1.1.2.1 Počet 

vyhodnocení problémů 

a počet, navržených 

Přehled 

nápadu TČ  

u PČR 
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opatření 

 

způsobů řešení 

(1x/měsíc) 

I-1.1.2.2 Počet 

realizovaná 

opatření/měsíc, 

předávání nápadu 

trestné činnosti PČR, 

MP tak může posilovat 

pochůzkovou činnost 

v problémových 

lokalitách 

1.1.3 Zajistit pravidelné a efektivní kontroly 

problémových lokalit. 

 

I-1.1.3.1 Počet kontrol 

v problémových 

lokalitách/měsíc 

I-1.1.3.2 Počet 

přestupků 

v problémových 

lokalitách/měsíc 

I-1.1.3.3 Nápad trestné 

činnosti 

v problémových 

lokalitách/měsíc. 

PČR OŘ Kolín a OOP  

Č. Brod plánuje 

bezpečnostní akce 

(herny, bary, 

ubytovny) – MP se 

akcí účastní ( dává 

k dispozici i psovody) 

Počet akcí 

1.2 Veřejný pořádek 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.2.1 Zvýšit dohled nad místním a veřejným 

pořádkem 

 – upřesnit, může být i pomocí indikátorů 

Záleží jakým směrem 

se bude rozvíjet MP 

zda bude nepřetržitý 

provoz nebo se bude 

posilovat denní služba 

 

1.2.2 Zajistit vyváženou hlídkovou činnost  

(pěší, cyklo, moto) 

Ve službě jsou dva 

strážníci, kteří tvoří 

pouze jednu hlídku 

 

1.2.3 Aktivně využívat kamerový systém – řešit 

pomocí kamerového systému přestupky 

I-1.2.3.1 Počet 

přestupků/počet 

přestupků řešených 

s pomocí kamerového 

systému 

 

1.3 Dopravní bezpečnost 
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Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.3.1 Realizovat dohled nad dopravní bezpečností - 

upřesnit, může být i pomocí indikátorů 
Dohled vykonává 

policie ČR – MP se 

pouze podílí v rozsahu 

stanoveném zákonem 

 

Dále převzato ze Strategického plánu   

1.3.2 Zajistit dodržování maximální povolené 

rychlosti vozidel v obci 

Poměr kontrol a 

přestupků za 

nedodržování povolené 

rychlosti 

Statistika MP 

a PČR 

1.3.3 Zajistit bezpečné přecházení chodců Počet kolizí mezi chodci 

a řidiči a ostatními 

účastníky silničního 

provozu 

Spokojenost občanů s 

bezpečností na 

přechodech 

Statistika MP 

a PČR 

Dotazníkové 

šetření 

 

1.3.4 Vytipovat krizová místa v dopravě, vytvořit 

přehled těchto míst, stanovit priority a zajistit 

minimalizaci krizových prvků dle pořadí 

priorit 

Přehled vytvořen (do 

XII. 2012) ano/ne 

 

Vytvořený 

přehled 

 

1.3.5 Zajistit bezpečnost nemotorové dopravy Spokojenost uživatelů 

s nemotorovou 

dopravou (šetření 

ECI/A.3) 

Dotazníkové 

šetření 

1.4 Krizové situace 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.4.1 Udržovat připravenost v krizových situacích  

- upřesnit 
Bezpečnostní ředitel  

1.4.2 Spolupracovat s městem Kolín na zabezpečení 

tísňové linky 
Nepřetržitý provoz   

1.4.3 Doplnit?  

Např. povodně, orkán, vichřice, polomy… 
Bezpečnostní ředitel 

musí mít pro MP 

vybavení 
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1.5 Prevence 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.5.1 Realizovat vlastní preventivní program I-1.5.1 Počet vlastních 

preventivních 

programů/rok, zřídit 

pozici strážníka 

preventisty, který 

bude mít na starosti 

preventivní programy 

 

1.5.2 Realizovat preventivní programy ve spolupráci 

s dalšími subjekty 

I-1.5.1 Počet 

preventivních programů 

realizovaných ve 

spolupráci s jinými 

subjekty/rok 
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KO2: Odborná spolupráce 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 

ověření 

2-I  Zajistit dobrou spolupráci s vedením města 

a odbory MěÚ 

I: Spokojenost vedení 

města s MP/rok  

I: Spokojenost MP/rok 

I: Spokojenost odborů 

MěÚ se spoluprací  s MP/ 

rok 

 

2-II  Zajistit dobrou spolupráci s PČR Spolupráce vedení MP a 

vedení OO PČR Č.Brod 

 

2-III  Kvalitně spolupracovat se složkami IZS MP je ostatní složka 

IZS, která je povolána 

jen na pozvání 

 

2-IV  Zajistit spolupráci se školami Ukázky odchytové 

techniky, práce psovodů 

se služebními psy 

 

2-V    

Spolupracovat s obcemi – pouze do financí nebo ještě 

jiný typ spolupráce? 

  

Podoblasti 

2.1 Spolupráce s vedením města a odbory MěÚ 

2.2 Spolupráce s PČR 

2.3 Spolupráce s e složkami IZS 

2.4 Spolupráce se školami 

2.5 Spolupráce s dalšími subjekty 

Specifické cíle 

2.1 Spolupráce s vedením města a odbory MěÚ 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.1.1 RM 

- upřesnit 

  

2.1.2 Pravidelně informovat zastupitele města 

o činnosti MP 

I: Počet prezentací na ZM 

(min. 1/6 měsíců) 

I: Počet informací o 

činnosti MP předaných 

zastupitelům města 

(min…..) 
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2.1.3 komise 

- upřesnit 

  

2.1.4 Zajistit spolupráci s odbory MěÚ 

 - upřesnit 

 

Počet projektů ve 

spolupráci ?  

Projekty nejsou  

– strážníci jsou v ulicích 

 

2.1.5 Vyhodnocovat spolupráci s vedením města 

a odbory MěÚ a přijímat opatření ke zlepšení 

 

I- Počet vyhodnocení 

spolupráce  / rok 

I- Počet přijatých 

opatření ke zlepšení 

spolupráce s vedením 

města a odbory MěÚ / 

rok 

 

 

2.2 Spolupráce s PČR 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.2.1 Zajistit spolupráci s PČR při výcviku 

strážníků 

I: Počet realizovaných 

výcviků za účasti lektora 

PČR/rok 

 

2.2.2 Zajistit spolupráci s PČR ve službě I: Počet společných akcí, 

služeb / měsíc 

ministerstvo vnitra 

nedoporučuje společné 

hlídky 

 

2.2.3 Zajistit spolupráci s PČR při prevenci I: Počet společných akcí, 

projektů / rok 

 

2.2.4 Vyhodnocovat spolupráci s PČR a přijímat 

opatření ke zlepšení spolupráce 

I- Počet vyhodnocení 

spolupráce  / rok 

I- Počet přijatých 

opatření ke zlepšení 

spolupráce s PČR / rok 

 

2.3 Spolupráce se složkami IZS 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.3.1 ???   

2.3.2 Vyhodnocovat spolupráci se složkami IZS 

a přijímat opatření ke zlepšení spolupráce 

I- Počet vyhodnocení 

spolupráce  / rok 

I- Počet přijatých 

opatření ke zlepšení 

spolupráce se složkami 

IZS  / rok MP- nepatří 

do IZS je složkou 

ostatní a na žádné 

spolupráci se nepodílí 

 

2.3.3    
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2.4 Spolupráce se školami 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.4.1 Spolupracovat se školami na prevenci, při 

osvětě dětí a mládeže 
zřídit pozici strážníka 

preventisty, který  

bude mít na starosti 

preventivní programy 

 

2.4.2 Spolupracovat na zajištění bezpečnosti dětí 

(doprava do a ze škol – prolíná se se 

zajištěním dopravní bezpečnosti v KO1), 

bezpečnost budov a další). 

  

2.4.3 Vyhodnocovat spolupráci se školami 

a přijímat opatření ke zlepšení spolupráce 

I- Počet vyhodnocení 

spolupráce  / rok 

I- Počet přijatých opatření 

ke zlepšení spolupráce se 

školami  / rok 

 

2.4.4    

2.5 Spolupráce s dalšími subjekty 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.5.1 Spolupracovat s neziskovými organizacemi, 

které se podílejí na zvyšování bezpečnosti 

a prevenci 

  

2.5.2 Využívat spolupráce s dalšími subjekty 

k šíření osvěty o práci MP 

 

I- Počet distribuovaných 

informací pomocí 

spolupracujících 

subjektů/rok 

I- Počet distribuovaných 

materiálů pomocí 

spolupracujících 

subjektů/rok 

 

2.5.3 Zlepšit spolupráci s BESIP 

 

I: Počet společných 

aktivit, výstupů / rok 

 

 

2.5.4 Spolupracovat s domovy a kluby důchodců   

2.5.5 Spolupracovat s obcemi ….   

2.5.6 Vyhodnocovat spolupráci s …. a přijímat 

opatření ke zlepšení spolupráce 

I- Počet vyhodnocení 

spolupráce  / rok 

I- Počet přijatých opatření 

ke zlepšení spolupráce s 

…  / rok 
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KO3: Práce s veřejností 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3-I   Zvýšit pocit bezpečí u občanů Více strážníků 

v ulicích, 

rozšiřování 

kamerového 

systému 

anketa 

3-II  Zvýšit aktivní účast veřejnosti na zajištění 

bezpečnosti města 

  

3-III    

Podoblasti 

3.1 Informovanost a osvěta veřejnosti v otázkách bezpečnosti 

3.2 Aktivní účast veřejnosti na zajištění bezpečnosti ve městě 

Specifické cíle 

3.1 Informovanost a osvěta veřejnosti v otázkách bezpečnosti 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3.1.1 Zajistit pravidelnou informovanost 

veřejnosti 

I: Počet článků do 

zpravodaje (cíl: min. 1 

článek v každém 

Zpravodaji) 

I: Počet aktuálních 

informací na webu MP/ 

měsíc (min. 1) 

I: Počet výročních zpráv 

MP na webu města 

(min. 1 / rok) 

 

3.1.2 Zajistit propagační a osvětovou činnost 

(ukázky činností apod.) 

I: Počet akcí / rok 

I: Počet výstupů - ? 

 

3.1.3 Zajistit publikační a tiskovou činnost pro 

prevenci a osvětu 

I: Počet vydaných letáků 

pro prevenci a osvětu 

I: Počet vydaných 

metodických publikací 

pro prevenci a osvětu 

 

3.1.4    

3.2 Aktivní účast veřejnosti na zajištění bezpečnosti ve městě 
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Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3.2.1 Vyzývat občany k hlášení přestupků a 

trestné činnosti, oznamování podnětů 

I: počet výzev ve 

Zpravodaji (min. 1 výzva 

(okénko s kontaktem MP) 

v každém Zpravodaji od 

1.5.2015) 

I: Počet výzev na webu 

města, webu MP (min. 

1/….), zajistit dostatečný 

počet informátorů 

 

3.2.2 V rámci služby komunikovat s občany I: spokojenost občanů 

s komunikací s MP 

 

3.2.3 Pořádat veřejná setkání k otázkám 

bezpečnosti ve městě 

I: Počet veřejných setkání 

k otázkám bezpečnosti ve 

městě/rok (min. 1) 

 

3.2.4 Provádět pravidelný průzkum názorů 

občanů k bezpečnosti ve městě v rámci 

průzkumu názorů občanů 

I: Průzkum názorů občanů 

k bezpečnosti ve městě 

proveden 1x/2 roky 

 

3.2.5 Spolupracovat s majiteli nemovitostí 

na ochraně přilehlého veřejného 

prostranství 

I: Počet spolupracujících 

majitelů 

 

Statistika 

 

 

 

 



Klíčová oblast 4:  Materiálně technické a finanční 

zabezpečení MP Český Brod 
 

43 

Koncepce činnosti Městské policie Český Brod do roku 2025 – NÁVRHOVÁ ČÁST 

KO4: Materiálně technické a finanční zabezpečení činnosti MP 

Český Brod 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor 
Prostředek 

ověření 

4-I  Zajistit potřebné a moderní materiálně 

technické vybavení činnosti MP Český Brod 

  

4-II Zajistit adekvátní financování MP Český Brod 

na základě plnění Koncepce MP 

Rozpočet města – 

kapitola MP 

 

4-III    

Podoblasti 

4.1 Financování MP Český Brod 

4.2 Materiálně technické zabezpečení činnosti MP Český Brod 

Specifické cíle 

4.1 Financování MP Český Brod 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

4.1.1 Realizovat projekty zajišťující financování 

činnosti nebo MT zázemí MP – ve 

spolupráci s odborem rozvoje MěÚ 

I: Počet realizovaných 

projektů / rok 

Výše získaných prostředků 

/ rok 

 

4.1.2 Zajistit činnosti v obcích ORP financované 

obcemi ORP 

I: výše získaných 

prostředků z činnosti 

v obcích ORP 

 

4.1.3 Zajistit položku v rozpočtu města …. % rozpočtu města na MP 

nebo Výše finančních 

prostředků na MP / rok 

 

4.2 Materiálně technické zabezpečení MP Český Brod 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

4.2.1 Zajistit odpovídající prostory pro služebnu 

MP 

 

I: odpovídající prostory pro 

služebnu MP zajištěny do 

II. 2016 

 

4.2.2 Koupit odpovídající víceúčelové vozidlo 

dle potřeb MP 

 

I: odpovídající víceúčelové 

vozidlo dle potřeb MP 

zakoupeno do II. 2016 
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4.2.3 Doplnit vybavení a výstroj a výzbroj 

strážníků dle potřeb 

vybavení pro psovody, 

ringo oblek 

 

4.2.4 Zajistit obnovu vybavení a výzbroje 

strážníků dle potřeby 

 

I: Návrh strážníka 

pověřeného vedením 

předložen do …. 

I: Spokojenost strážníků 

 

4.2.5 Rozšiřovat prvky zvyšující bezpečnost 

dopravy 

 

I: Seznam potřebných 

prvků zvyšující bezpečnost 

dopravy vypracován do …. 

I: Počet realizovaných 

zvyšující bezpečnost 

dopravy prvků/ rok 

I: Seznam potřebných 

prvků zvyšující bezpečnost 

dopravy aktualizován do 

…. 

 

4.2.6 Zajistit řídící software, komunikační 

techniku – vysílačky, GPS … 

  

4.2.7 IT - informační systémy   

4.2.8 Zajistit Pult centrální ochrany (PCO)   

4.2.9 Rozšiřovat městský dohlížecí kamerový 

systém (MDKS) 

  

4.2.10 Zajistit tísňovou linku I: do 2019   

4.2.11 Nakoupit segways I: do 2020   
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KO5: Řízení a personální zajištění činnosti Městské policie Český 

Brod 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor 
Prostředek 

ověření 

5-I    Zajistit profesionální řízení MP Český 

Brod  

Kvalitní pověřený strážník 

vedením  

12 let praxe 

5-II  Zajistit dostatečné personální pokrytí 

činnosti MP Český Brod 

Vypisování výběrových 

řízení  

počet 

strážníků 

5-III Zajistit profesionalitu, odbornost 

a fyzickou kondici strážníků MP Český 

Brod 

Osvědčení strážníka, kurz 

odchytu toulavých zvířat,  

školení Defibrilátor, školení 

Dräger, zbrojní průkaz – 

střelby, školení na radar 

PRO Laser III.,  

listina 

Podoblasti: 

5.1 Řízení Městské policie Český Brod  

5.2 Personální zajištění Městské policie Český Brod 

Specifické cíle 

5.1 Řízení Městské policie Český Brod 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

5.1.1 Zavést kontrolní a hodnotící systém: Vedení města 

 – starosta, přehledy 

činností za měsíc 

 

5.1.2 Zavést evidenci každodenní činnosti každého 

strážníka 
Zavedený systém  

– každodenní evidence 

činnosti hlídky 

 

5.1.3 Zavést motivační program ???  

5.1.4 Definovat, které směrnice jsou pro práci MP 

potřebné, porovnat se stávajícími směrnicemi 

a chybějící doplnit 

I: porovnání směrnic do 

IX. 2015 

Doplnění směrnic do 

XII. 2015 
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5.2 Personální zajištění 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

5.2.1 Personálně zajistit nepřetržitý provoz 

Rozhodnout, která varianta platí 

funkce počet 

  
varianta 

A 
varianta 

B 

strážník pověřený 
vedením 1 1 

operační důstojník 4 1 

strážníci vč. 
psovodů a 
preventisty 8 10 

obsluha 
kamerového 
dohledu 4 4,5 

celkem 17 16,5 
 

 

I: Počet osob MP / rok (cíl: 

navýšit o 1 osobu/rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Zajistit vzdělávání, pravidelný výcvik 

a zdokonalování již získaných dovedností 

strážníků 
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V. PŘÍLOHY 

P1: Strategický plán města Český Brod do roku 2022 

Strategický plán města Český Brod do roku 2022, jakožto základní koncepční dokument 

rozvoje města, řeší otázku bezpečnosti jako jednu z klíčových oblastí rozvoje města. První 

Strategický plán byl zpracován za účasti široké veřejnosti i odborníků v roce 2007. Tento plán 

byl dále aktualizován, také za účasti zainteresovaných subjektů vč. veřejnosti v roce 2011. 

V otázce bezpečnosti stanovuje plán tyto strategické cíle: 

 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 

ověření 

6-I Zajistit prevenci společensky 

rizikových jevů 

Počet preventivních akcí 

Nápad trestné činnosti a počet přestupků 

a jiných správních deliktů 

Výkazy akcí 

Statistika PČR 

a MP 

6-II Zajistit bezpečnost, klid 

a pořádek ve městě 

Nápad trestné činnosti a počet přestupků 

a jiných správních deliktů 

Spokojenost občanů s bezpečností ve 

městě  

Statistika PČR 

a MP  

Dotazníkové 

šetření 

6-III Minimalizovat podmínky 

usnadňující páchání 

protiprávní činnosti 

Nápad trestné činnosti a počet přestupků 

a jiných správních deliktů 

Statistika PČR 

a MP  

 

6-IV Aktivně vyhledávat a potírat 

protiprávní jednání 

Nápad trestné činnosti a počet přestupků 

a jiných správních deliktů 

Statistika PČR 

a MP  

Dále plán stanovuje ve vybraných podoblastech tyto specifické cíle, přičemž tučně jsou 

vyznačeny priority, které byly vybrány v rámci aktualizace plánu v r. 2011:  

Specifické cíle 

6.1 Dopravní bezpečnost 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

6.1.1 Zajistit dodržování maximální povolené 

rychlosti vozidel v obci 

Poměr kontrol a přestupků za 

nedodržování povolené 

rychlosti 

Statistika MP  

a PČR 

6.1.2 Zajistit bezpečné přecházení chodců Počet kolizí mezi chodci a 

řidiči a ostatními účastníky 

silničního provozu 

Spokojenost občanů s 

bezpečností na přechodech 

Statistika MP  

a PČR 

Dotazníkové 

šetření 
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6.1.3 Zabránit vstupu lidí na železniční trať  Počet kolizí mezi chodci a 

vlaky 

Statistika MP  

a PČR 

6.1.4 Vytipovat krizová místa v dopravě, 

vytvořit přehled těchto míst, stanovit 

priority a zajistit minimalizaci 

krizových prvků dle pořadí priorit 

Přehled vytvořen (do XII. 

(2012) ano/ne 

 

Vytvořený 

přehled 

 

6.1.5 Zajistit bezpečnost nemotorové dopravy Spokojenost uživatelů 

s nemotorovou dopravou 

(šetření ECI/A.3) 

Dotazníkové 

šetření 

6.2 Prevence 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

6.2.1 Realizovat dlouhodobou primární prevenci 

na školách 

Podíl zapojených tříd MŠ, 

ZŠ a SŠ 

Výkazy 

realizátorů 

6.2.2 Zajistit cílené preventivní programy, 

projekty a akce pro děti a mládež (např. na 

témata: drogy, vandalismus, konfliktní 

jednání, alkoholismus, kriminalita) 

Počet realizovaných 

programů 

Počet účastníků 

 

Výkazy 

realizátorů 

 

6.2.3 Realizovat preventivní programy zaměřené 

na konkrétní lokality města a na další cílové 

skupiny 

Počet programů 

Počet zapojených občanů 

dané lokality 

Výkazy 

realizátorů 

6.2.4 Realizovat dopravní výchovu Počet akcí 

 

Výkazy 

realizátorů 

6.2.5 Pokračovat v terénních programech (např. 

pro uživatele drog) a zabezpečit zázemí pro 

tyto programy 

Počet klientů 

 

 

Výkazy 

realizátorů 

6.3 Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

6.3.1 Pokračovat ve sledování krizových míst, 

aktualizovat přehled těchto míst, stanovovat 

priority (ve spolupráci s občany) 

a zajišťovat minimalizaci krizových prvků 

dle pořadí priorit 

Aktualizovaný přehled 

existuje 

 

Zpráva  

o krizových 

místech 

 

 

6.3.2 Dále rozšiřovat městský kamerový 

dohlížecí systém (MKDS) 

Procento pokrytých 

rizikových oblastí 

ve městě (cílová hodnota: 

100%) 

Počet odhalených 

protiprávních jednání 

pomocí (MKDS) 

Statistika MP  

a PČR 

 

 

Statistika MP  

a PČR 

6.3.3 Spolupracovat při rozšíření využívání pultu 

centrální ochrany 

Počet koncových 

uživatelů 

Počet napadených objektů 

Statistika 

provozovatele 

 

Statistika 
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provozovatele 

 

6.3.4 Zřídit tísňovou linku pro Městskou policii Tísňová linka zřízena  

Počet tísňových volání 

Výkazy 

tísňových 

volání 

6.3.5 Spolupracovat s majiteli nemovitostí na 

ochraně přilehlého veřejného prostranství 

Počet spolupracujících 

majitelů 

 

Statistika 

 

 

6.3.6 Snížit počet rizikových objektů (herny 

apod.) 

Počet rizikových objektů Evidence MěÚ 

 

6.3.7 Posílit početní stav Městské policie pro 

zajištění nepřetržitého provozu 

Počet městských strážníků 

Délka provozu MP 

Statistika MP 

 

6.3.8 Zlepšit dostupnost a viditelnost sídla 

Městské policie 

Podíl informovaných 

občanů, o sídle MP 

Dotazníkové 

šetření 

6.3.9 Zajistit klid a pořádek ve městě v denní 

i noční době 

Počet tísňových volání 

Počet stížností 

Statistika MP  

a PČR 

Statistika MP  

a PČR 

6.4 Řízení v krizových situacích 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

6.4.1 Udržovat bezchybné fungování 

integrovaného záchranného systému  

Počet odchylek od norem 

fungování IZS 

Statistika 

provozovatele 

IZS 

6.4.2 Zachovat a rozvíjet spolupráci mezi 

složkami integrovaného záchranného 

systému (IZS) samotnými a mezi IZS a 

městem, a to na základě zjištění problémů a 

požadavků jednotlivých složek IZS  

Spokojenost zástupců 

složek IZS 

 

Anketa mezi 

zástupci složek 

IZS 

 

6.4.3 Rozvíjet spolupráci s veřejností 

i podnikatelským sektorem za účelem 

připravenosti na krizové situace 

a akceschopnosti při řešení krizových 

situací 

Počet zapojených 

subjektů do řešení krizové 

situace 

Evidence 

provozovatele 

IZS 

6.5 Informovanost a spolupráce 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

6.5.1 Zajistit informovanost občanů o možnostech 

zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti 

ve městě a zajistit zpětnou vazbu (např. 

provádět za účasti složek IZS, zástupců 

města, Městské policie a Policie ČR na 

školách a při vhodných příležitostech 

přednášky k oblasti krizového řízení, 

vysvětlovat postup města při realizaci 

Počet účastníků školení 

podle kategorií (děti, 

senioři) 

 

Evidence 

poskytovatelů 

školení 
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bezpečnostních opatření vč. dopravních, 

zjišťovat názory a požadavky veřejnosti vč. 

dětí a mládeže na oblast bezpečnosti ve 

městě) 

6.5.2 Zajistit spolupráci Městské policie, Policie 

ČR a dalších subjektů vč. neziskových 

organizací 

Spokojenost občanů 

s bezpečností ve městě 

Počet společných akcí 

a programů 

Dotazníkové 

šetření 

Výkazy 

realizátorů akcí 

6.5.3 Aktivizovat veřejnost pro spolupráci 

s bezpečnostními složkami 

Počet spolupracujících 

občanů 

Databáze 

spoluprac. 

občanů 
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P2: Seznam členů komise bezpečnosti 2018 – 2022  
 

 

1. Libor Žofka – předseda 

2. Václav Hájek 

3. Jiří Havlíček 

4. Martin Pačes 

5. Jan Pardubský 

6. Miloš Polák 

7. Vladimír Salamánek 

8. Jan Svoboda 

 

  

P3: Seznam podkladů pro zpracování Koncepce činnosti Městské 

policie 
 

1. Strategický plán města Český Brod do roku 2022 

2. Akční plán 2015 

3. Podklady Městské policie Český Brod 

4. Plán prevence kriminality města Český Brod na léta 2016 – 2018 

5. Názory veřejnosti – výsledky anketních šetření z let 2018 a 2020 

6. Hodnocení současného stavu MP a vize MP ČB z pohledu MP 

7. Základní údaje o MP ČB, data z evidence MP o činnosti MP 

8. Statistická data poskytnutá od PČR - Obvodní oddělení Český Brod 
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P4: Právní předpisy vážící se k oblasti obecní policie 

 ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 261/2020 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon  

o obecní policii 

 vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti 

uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie 

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

Výčet výše uvedených právních předpisů není úplný. Při výkonu povinností a oprávnění  

se pak strážník řídí platným právním řádem České republiky včetně zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a celou řadou dalších právních předpisů. 
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