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1) Základní indentifikační údaje
Orgán obce:
Právní forma:
Sídlo:
Kontakt:

Velitel MP starosta města:
Pověřený strážník k vedení MP:

Městská policie Český Brod
zřízena vyhláškou města Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
tel.: +420 321 612 156
mob.: +420 736 576 756
e-mail: mestska.policie@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz
Bc. Jakub Nekolný
Jan Svoboda
mob.: +420 733 576 693
e-mail: svoboda@cesbrod.cz

2) Úvod
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Český Brod rok 2014 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. V průběhu roku započala práce na přípravě nové
koncepce městské policie, která by měla být schválena v 1. čtvrtletí roku 2015. Koncepce městské policie se
připravuje v závislosti na strategickém plánu města a to na jeho klíčové oblasti 6 – bezpečnost.

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. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., 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 (dále MP), který byl zřízen zastupitelstvem města obecně
závaznou vyhláškou č. 4/2003.

4) Personální obsazení městské policie
V roce 2014 prováděl 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 byl jeden strážník vyslán na povinné přeškolení před uplynutím platnosti osvědčení a po
úspěšném složení zkoušky se opět zařadil do výkonu služby. Jeden strážník úspěšně vykonal v Brně kurz na
odchyt toulavých zvířat.

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 hlavní náplní činností 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:
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5.1 Oblast veřejného pořádku a dodržování OZV
V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečovala v roce 2014 zejména agendu zajištění
veřejného pořádku a realizovala tyto úkoly:
 dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku (znečišťování,
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a neoprávněné zábory veřejného prostranství),
 přispění k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití,
 odhalovaní přestupků a jiných správních deliktů a v zákonem stanoveném rozsahu,
 odchycení toulavých zvířat a jejich zabezpečení s následným umístěním do útulku,
 zajišťování nepřetržitého provozu MKDS,
 zajišťování činnosti v oblasti prevenci kriminality.

Při plnění svých úkolů městská policie v roce 2014 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 rámci celostátního pátrání na Policii ČR,
 předvedení osoby pro správní orgán,
 doručování písemností pro orgány samosprávy, státní správy a pro soudy.

5.2 Oblast 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 2013 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.
Dále strážníci jako v roce 2013 plnili Veřejnoprávní smlouvy o měření rychlosti v obcích Tuchoraz, Doubravčice,
Krupá, Poříčany, Tuklaty, Rostoklaty, Břežany II, Tismice.

5.3 Činnost MP 2014
Kontroly vozidel

Kontroly NA v ul. Jungmannova
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Spolupráce s OŽP s TS Český Brod

Dodržování obecně závazných vyhlášek města

Měření rychlosti v Českém Brodě

5.4 Střelecká příprava + výcvik psů
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5.5 Kontrola činnosti a plnění úkolů MP
Vedení města na pravidelných měsíčních poradách s pověřeným strážníkem k vedení MP vyhodnocovalo
měsíční činnost a plánovalo náplň obchůzek po městě. K evidenci činnosti byl využit program Lotus Notes, na
němž je veškerá evidence činnosti MP, přístupná jen MP, starostovi a místostarostovi města.
MP na jednáních Komise bezpečnosti informovala o aktuální bezpečnostní situaci ve městě.
Hodnocení spolupráce s PČR probíhalo na jednáních signatářů koordinační dohody Community policing
(Společně k bezpečí).

6) Materiální zabezpečení
V roce 2014 stejně jako v roce 2013 disponovala městská policie jedním osobním motorovým vozidlem
zn. Škoda octavia combi.

Dále disponuje dvěma jízdními koly pro účely cyklohlídek, které byly v letním období realizovány
dle možností průběhu výkonu služby.
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V roce 2014 se Městská policie zapojila do projektu CEREK – centrální evidence a registr jízdních kol.
Je to nástroj, který může výrazně omezit krádež kol.

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

K dispozici je šest kusů TPZOV, které jsou využívány k přestupkům v dopravě.
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Měřící zařízení k měření rychlosti PRO LASER III.

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

Čtečka mikročipů - DataMars MiniMax II
Rychlost načítání 50 ms, načte do vzdálenosti 12 cm, dvouřádkový displej, Odpovídá normě ISO 11784
a ISO 11785
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V roce 2014 byl zakoupen Městem Český Brod certifikovaný přístroj na zjišťování hladiny alkoholu v dechu
značky Dräger s tiskárnou.

Všichni strážníci byli proškoleni k obsluze tohoto měřícího zařízení a to prostřednictvím policie ČR. Každý
strážník obdržel osvědčení o proškolení.
V roce 2014 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.

7) Výsledná činnost předkládaná ministerstvu vnitra
Obec Český Brod
Počet obyvatel 6 864
Počet zaměstnanců MP celkem 12
Z toho počet strážníků s osvědčením 8
Přehled výkonů

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení
Provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší
povolené rychlosti)
Přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti
Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Přestupků proti veřejnému pořádku
Přestupků proti občanskému soužití
Přestupků proti majetku
Ostatních
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)

počet
1262
424
768
3
8
5
26
28
785.500,-
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Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených
Policii České republiky,
Počet případů použití služební zbraně strážníky
Počet útoků na strážníky
Počet osob převezených do protialkoholní záchytné stanice
Počet doručení písemností pro orgány obce a soudu
Předvedeno hledaných a pohřešovaných osob
Odchyceno zvířat

18
0
0
0
39
3
27

8) Součinnost a spolupráce
V průběhu celého roku 2014 městská policie úzce spolupracovala s příslušnými odbory a organizačními
složkami městského úřadu jako např. technické služby, odbor dopravy, odbor sociálních věcí.
Monitoring spolupráce s dalšími organizacemi:
 17 případů řešeno ve spolupráci s hasičským záchranným sborem,
 2 případy řešeny ve spolupráci s leteckou záchrannou službou,
 13 případů předáno zdravotníkům RZS.
Spolupráce s PČR - dlouhodobě spolupracujeme s OO Český Brod dle osvědčeného systému spolupráce, jenž
spočívá v těchto oblastech:
 pravidelné porady vedoucích,
 zajištění akcí města s velkou kumulací občanů,
 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 Lysé nad Labem - odchyt toulavých a zvířat a jejich umisťování do kotců.
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9) 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 pečeť 20. ročník silničního běhu – TJ Slavoj, Českobrodský okruh memoriál Otakara Jeníka,
Den bez aut – Besip, Dětský branný den - OS Českobroďák, Českobrodské posvícení, Svatováclavský běh,
Běh republiky Československé TJ Slavoj?, Adventní průvod světýlek – OS Leccos, Andělské zvonění –
OS Magráta, Českobrodská vánoční desítka – TJ Slavoj, půlnoční mše, ukázka práce se služebními psy (branný
den, MŠ Liblice, MŠ Sokolská. 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 - 2014
Uložené blokové pokuty
Příkazní řízení
Parkovací automaty
Veřejnoprávní Smlouvy
Stánkový prodej
PŘÍJMY CELKEM

Kč

Náklady - 2014
785.500
85.000
1.081.866
30.236
12.720
1.995.322

Rozpočet MP
Čerpáno

Kč
4.780.000
4.813.000
- 33.000

11) Úkoly a možnosti pro rok 2015
V následujícím období roku 2015 se městská policie zaměří na udržení nadstandardního výkonu služby a další
zlepšování své činnost, při které se soustředí především na místní agendu zajištění veřejného pořádku v oblasti:
 měření rychlosti radarovým měřičem (ve spolupráci s PČR a OD MěÚ),
 upozorňování právnických a fyzických osob na porušování právních předpisů, a to především s ohledem
na čistotu města,
 nesprávného parkování s přihlédnutím na počet parkovacích míst, zcela vyloučit parkování na zelených
plochách, chodnících a obrubnících,
 prevenci kriminality a prevenci v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 zvyšování právních vědomostí a fyzické zdatnosti každého strážníka.
 dále městská policie pro zabezpečení výkonu služby hodlá digitalizovat MKDS, vše za přispění dotace
z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Důležitým dokumentem pro rozvoj činnosti MP bude Koncepce činnosti MP do roku 2020, která se v současné
době připravuje.

12) 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.
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