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1. Úvod 
 

Tato výroční zpráva seznamuje čtenáře s činností Městské policie Jeseník za kalendářní 

období roku 2019.   

Městská policie Jeseník byla zřízena městským zastupitelstvem schválením obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2001 o městské policii ke dni 2. 10. 1992. Tímto řídícím aktem je 

městská policie zřízena zastupitelstvem města k zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku a je samostatným orgánem Města Jeseníku.  

 

Na úvod této zprávy je popsána činnost strážníků za uplynulý rok, kde jsou uváděná data 

zjištěných přestupků, udělených pokut, odchytů psů, předvedených osob ke zjištění 

totožností, zjištěných trestných činů, řidičů pod vlivem alkoholu apod.  

Když už je zde popisována činnost strážníků Městské policie Jeseník (dále jen „MP“),  

je zapotřebí, aby se čtenář dozvěděl i organizační činnost jednotlivých hlídek.  

Strážníci slouží ve 12 hodinovém režimu, kdy jsou směny rozloženy na denní a noční. 

V každé této směně slouží 3 strážníci, v nichž je vždy jeden na pozici dozorčího,  

který řídí činnost hlídky, ovládá PCO (pult centrální ochrany) a kamerový systém nebo 

reaguje na oznámené události. Další dva strážníci dané hlídky vykonávají hlídkovou 

činnost ve městě.  

Společně se strážníky ve městě působí od roku 2017 na základě projektu MPSV  

i Asistenti prevence kriminality. Cílem tohoto projektu je působení asistentů prevence 

kriminality (dále jen „APK“) v oblasti zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku  

a předcházení společensky nežádoucích činností v rámci celého města. Pomáhají při 

zjišťování a potlačování nežádoucích jevů, mohou poskytnout rady občanům 

všeobecného charakteru. Upozorňují nejen občany, ale i děti a mládež např. na jejich 

protiprávní jednání např. narušování veřejného pořádku, občanského soužití či dopravní 

kázně. 
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2. Činnost v roce 2019 
 

Městské policie Jeseník v roce 2019 eviduje celkem 2207 událostí. I když hlavním 

jádrem činnosti má být veřejný pořádek, každým rokem je výrazný nárůst zjištěných 

dopravních přestupků vůči přestupkům proti veřejnému pořádku. Je to dáno tím,  

že subjektů páchajících dopravních přestupků je více, než přestupků proti veřejnému 

pořádku.  

 

Strážníci udělili celkem 1189 domluv za jednotlivá protiprávní jednání (viz tabulka č. 1).   

 

Tabulka č. 1 – Domluvy za přestupek 

 

 

 

 

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě (pokuta) - strážníci udělili 

228 pokut (viz tabulka č. 2) za jednotlivá protiprávní jednání. Zde strážníci udělili 

nejvíce pokut opět v dopravě. Celková částka za udělené pokuty činí 56.890,- Kč. 

 

Tabulka č. 2 – Pokuty za přestupek 

PŘESTUPEK - porušení POČET - pokut

Dopravní z. č. 361/2000 129

Kouření na místech zakázaných § 35 z. č. 65/ 2016 2

Obecně závazná vyhláška § 4/2  z. č. 251/2016 43

Nařízení obce § 4/1 z. č. 251/ 2016 5

Zákon na ochranu zvířat - pes na volno § 35 z. č. 246/ 1992 1

Proti veřejnému pořádku § 5 z. č. 251/2016 2

Proti občanskému soužití § 7 z. č. 251/ 2016 5

Proti majetku §8 z. 251/ 2016 41

CELKEM 228  
 

Protiprávní sutky, které se staly protiprávním jednáním a nebyly strážníkem vyřešeny 

na místě příkazem (pokutou) nebo domluvou, byly oznámeny příslušnému správnímu 

orgánu. Jednalo se celkem o 390 protiprávních skutků. Tyto skutky byly dále rozděleny 

PŘESTUPEK POČET - domluv

Dopravní 691

Kouření na místech zakázaných 48

Obecně závazná vyhláška 224

Nařízení obce 66

Proti veřejnému pořádku § 5 36

Proti občanskému soužití § 7 104

Proti majetku 8 20

CELKEM 1189
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na oznámení o spáchání přestupku známého pachatele a neznámého pachatele. 

Oznámení o spáchání přestupku neznámým pachatelem, bylo ve většině případů,  

kdy se neznámý řidiči nedostavili na „Upozornění pro řidiče dopravního přestupku“,  

které jim bylo umístěno za stěrač nebo na okno předmětného vozidla. 

Co se týče počtu oznámení o spáchání přestupku se známým pachatelem, zde se jednalo 

o případy, kdy pachatelé přestupků odmítli věc vyřešit na místě se strážníkem,  

či nesouhlasili se skutkovou podstatou jejich obvinění (viz tabulka č. 3) 

 

Tabulka č. 3 – Oznámení o spáchání přestupku 

PŘESTUPEK  - oznámení ZNÁMÝ - pachatel NEZNÁMÝ - pachatel

Dopravní přestupek z. č. 361/2000 40 192

Zákon na och. zvířat - pes na volno §27 z. č. 246/1992 1 0

Kouření na místech zakázaných §35 z. č. 65/2017 1 0

Nařízení obce § 4/1 z. č. 251/2016 2 2

Obecně závazná vyhláška § 4/2 z. č. 251/2016 60 4

Zákon o odpadech §65 z. 185/2016 1 0

Proti veřejnému pořádku  § 5 z. č. 251/ 2016 30 2

Proti občanskému soužití § 7 z. č. 251/ 2016 8 0

Proti majetku § 8 z. č. 251/2016 59 2

Zákon o zdravotních službách § 114 z. č. 372/2011 0 1

CELKEM 204 203

  

 

Strážnici dále předaly 26 skutků Policii ČR na místní obvodní oddělení. Zde se jednalo 

především o oznámení na základě zájmu daného subjektu.  

Dále bylo na Policii ČR oznámeno 38 podezření ze spáchání třesného činu,  

které strážníci zjistili nebo ty skutečnosti, které jim byly oznámeny. 

Strážnici dále v 9 případech využili oprávnění předvést osobu, ke zjištění její totožnosti.  

Na služebnu MP nebo osobně strážníkům bylo předáno celek 76 nálezů, kdy se jednalo 

nejvíce o peněženky, osobní doklady, klíče, jízdní kola nebo koloběžky. Všechny tyto 

nalezené věci byly předány majitelům nebo na ztráty a nálezy na MěÚ Jeseník. 

 

Další výčet některých činnosti: 

- Použití donucovacích prostředků: 6 

- Použití TPZOV (botička): 3 

- Otevření bytu: 6 

- Odchyt zvířat. 90 

- Počet výjezdů na žádost Policie ČR: 168 
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3. Organizační struktura 

 

STRUKTURA MĚSTSKÉ POLICIE JESENÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel městské policie   

Koordinuje činnost MP. 

Plánuje služby a střelecký výcvik strážníků. 

Tvoří a upravuje rozpočet MP. 

Řeší stížnosti občanů. 

Účastní se porad vedení města. 

Postupuje zjištěné nedostatky a přestupky správním orgánům. 

Spolupracuje s vedením PČR, tj. společně koordinují zásahy 

a vyhodnocují zjištěné skutečnosti. 

Provádí kontroly činnosti strážníků MP s dalšími službami IZS plánuje školení a výcvik 

strážníků MP 

 

 

Ředitel městské policie 

Zástupce ředitele 

(1 strážník) 

Prevence kriminality 

(1 strážník) 

Stálá služba 

 

Strážníci  

(15 strážníků) 
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Zástupce ředitele městské policie   

Zastupuje velitele MP v plném rozsahu v jeho nepřítomnosti. 

Zajišťuje administrativní chod MP. 

Zajišťování školení strážníků MP a jejich prolongačních zkoušek. 

Vystavuje podklady fakturace pro finanční odb. pořizování uložených pokut pro 

možnost jejich vymáhání. 

Evidence přestupků v dopravě, za které lze uložit body dle bodového ohodnocení a jejich 

postupování příslušným úřadům měst, které vedou registry řidičů. 

Tvorba statistik činnosti MP. 

Správa informačního systému DERIK. 

Objednávky veškerého spotřebního materiálu nutného pro chod MP. 

V případě potřeby slouží jako strážník na stálé službě MP. 

Spolupracuje se strážníkem zabývající se prevenci kriminality. 

Prevence kriminality  

Dohlíží v okolí škol. 

Spolupracuje se školami, při řešení závažných kázeňských přestupků. 

Besedy, přednášky, osvětové programy pro ZŠ a SŠ ve spádové oblasti. 

Realizuje akce pro mateřské školy. 

Realizuje preventivní akce a soutěže (Právo pro každý den, Táhneme za jeden provaz). 

Kamerový systém. 

Dopravní akce a soutěže ve spolupráci s BESIPem. 

Spolupracuje s SVČ Duha na provozu dopravního hřiště. 

 

Stálá služba městské police 

Přejímá podněty od občanů a rozhoduje o možnostech a způsobu jejich řešení.  

Koordinuje činnost strážníků. 

Zaznamenává události do informačního systemu  MP - DERIK. 

Vydává zbraně a radiostanice (vysílačky) strážníkům MP, má na starosti jejich uložení v 

trezoru tj. plní povinnosti zbrojíře. 
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Strážníci městské policie 

Dohlížejí na dodržování vyhlášek a nařízení města. 

Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, tj. preventivně kontrolují problémové 

oblasti, osoby a vozidla. 

Dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, tj. řeší stížnosti na rušení nočního 

klidu, řeší slovní i fyzické potyčky mezi osobami, řeší pohyb osob, které budí veřejné 

pohoršení. 

Odhalují přestupky a dle zákona za ně ukládají a vybírají blokové pokuty, tj. přestupky 

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky jejichž 

projednávání je v působnosti obce, některé přestupky v dopravě. 

Upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a dle situace navrhují 

opatření k jejich nápravě, tj. přeplněné kontejnery, špatná sjízdnost a schůdnost, černé 

skládky, nefunkční veřejné osvětlení apod.  

Vedou evidenci vraků a zajišťují jejich odstranění. 

Zajišťuje umístění toulavých psů do útulku. 

Spolupracují s policií ČR, hasiči a jinými ozbrojenými složkami. 

 

Ostatní zaměstnanci MP 
Dalšími zaměstnanci městské policie Asistenti prevence kriminality, jedna 

administrativní pracovnice a pracovnice úklidu.  

 

 

3.1 Asistenti prevence kriminality 

 
Pracovní pozice Asistent prevence kriminality byla v Jeseníku zřízena v roce 2017, 

jako aktivní složka komplexního řešení systému prevence kriminality.  

APK v součinnosti s mentorem a strážníky MP se výrazným a nenahraditelným 

způsobem podílejí na prevenci kriminality ve městě. Potřeba jejich další existence  

je pak doložena dlouhodobou pozitivní zkušeností s jejich činností. APK napomáhají 

při zvyšování pocitu bezpečí občanů. Slouží jako neformální komunikační článek mezi 

mentorem a ostatními subjekty. Pozitivní reakce cílové skupiny-samotných občanů 

města je pak jedním z nejdůležitějších aspektů pro udržení těchto pozic, pokračování 
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v podpoře a rozvoji APK. Tento projekt skončil k poslednímu dni měsíce února 2020.  

Město Jeseník v roce 2020 opětovně podalo žádost na MV o finanční podporu  

na pokračování asistentů prevence kriminality, nově v počtu 2 asistentů. V polovině 

měsíce dubna bylo MV potvrzeno, že Městu Jeseník byl schválen projekt „Asistenti 

prevence kriminality 2020 – 2022“ z dotačního programu MVČR. Tudíž v roce 2020 

asistenti dále pokračují ve své činnosti ve městě Jeseníku. 

 

 

4. Územní působnost MP 

Činnost Městská policie Jeseník je daná zákonem o obecní policii, tedy jen na území 

města Jeseníku. Území města Jeseníku je rozděleno do tzv. rajonizací 11 okrsků 

jednotlivých ulic se zvýšenou zodpovědností konkrétního strážníka. Občané se tedy 

mohou na strážníky obracet se svými podněty, týkající se veřejného pořádku či jiných 

záležitostí, ve kterých by jim mohli strážníci pomoct či poradit.   

 

OKRSEK č. 1  - STŘED : vymezen hranicemi:  Poštovní – Smetanova – úsek silnice  

č. I / 44 (po bývalou Jiskru) – Palackého – Tovární – Školní – ř. Staříč (od mostu na Vodní  

po most na Tyršově) – úsek Lipovská (od ul. Fučíkova po nám. Svobody).  

Okrsek zahrnuje ulice a náměstí: Dittersdorfova, Komenského, Kostelní, Lipovská – severní 

strana v úseku od č.p 69 po č.p. 277, Masarykovo nám., Mašínova, Palackého, Poštovní – 

západní strana, Průchodní, Revoluční, Smetanova, Schubertova, Svobodova, Školní, 

Štefánikova, Tovární, Tyršova (úsek  od centra po ř. Staříč), Vodní, Zámecké nám.  

Strážník Josef BOROVIČKA  

 

 

OKRSEK č. 2  - Severovýchod: vymezen hranicemi: na západě silnice č. I /44, na jihu 

Karla Čapka a budova ÚZSVM – Smetanovy sady, na severu Zlatá stezka. 

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Karla Čapka – severní 

část, Na Svahu, Nerudova, Smetanovy sady, Skupova, Zlatá stezka.  

Strážník Libor  FRENCL  
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OKRSEK č. 3  - Východ: vymezen hranicemi: na severu ul. Karla Čapka, Poštovní,  

na západě Sadová, východní hrana nám. Svobody, 28. října, lávka přes ř. Bělou, ul. Nábřežní,  

na jihu most na ul. Rejvízská 

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: 28. října – východní strana, Dvořákova, Habrová, Havlíčkova, 

Erbenova, Karla Čapka, Nábřežní, Na Stráni, Poštovní – jižní strana, Rudná, Sadová, 

Sládkova. 

Strážník Kamil DOSTÁL  

 
OKRSEK č. 4: vymezen hranicemi: na severu Dukelská (od Pradědu po B. Němcové),  

na západě ul. B. Němcové, na východě nám. Svobody a 28. října, na jihu katastrální hranice  

s Bukovicemi.  

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: 28. října – západní strana, Boženy Němcové – východní 

strana, Čechova, Dukelská - úsek od Pradědu a dále horní část,  Jiráskova, Křížkovského, 

Luční, Mánesova, nám. Svobody (vyjma východní strany), Růžičkova, Vrchlického, 

Wolkerova, Žižkova. 

Strážník Luboš BOŠÁK  

 

OKRSEK č. 5 – sídliště: vymezen hraničícími ulicemi: na severu Dukelská, na východě ul. 

B. Němcové, na západě U Bělidla, na jihu katastrální hranice s Bukovicemi  

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Beskydská, Boženy Němcové – západní strana, Dukelská – 

jižní strana, Horská, Klicperova, Mahenova, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla – jižní 

strana, U Kasáren, Vaškova.  

Strážník Martin HOCZ  

 

 

OKRSEK č. 6: vymezen hraničícími ulicemi: na jihu Dukelská, na západě Denisova, na severu 

železniční přejezd a železniční trať, Alšova (pod tratí), Tyršova,  ř. Staříč od mostu k mostu, 

Lipovská od mostu u Dalamánka po ul. V Oblouku.  

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Alšova – část pod železn. tratí, Denisova – východní strana, 

Dukelská – severní strana, Jaroslava Ježka (úsek od Denisovy po Lipovskou), Fučíkova,  

Lipovská (úsek od ul. V Oblouku po železniční přejezd), Nádražní, nám. Hrdinů , Puškinova, 

Tyršova – od mostu k nádraží ČD, V Oblouku. 

Strážník Ladislav FRGÁL  
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OKRSEK č. 7 – Sever a Lázně: vymezen hranicemi: na východě řeka Bělá, na jihu ulice 

Palackého, Tovární, Školní, řeka Staříč (od mostu Vodní po most Tyršova), Na Úbočí, železniční 

trať , na západě ul. Priessnitzova. 

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Alšova – část nad železn. tratí, K. H. Máchy, Krameriova, 

Majakovského, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého – úsek Katovna 

– Jiskra, Priessnitzova, Růžová, Thámova, Tovární - severní strana, Tyršova – úsek nad ř. 

Staříč. 

Strážník Petr BENĚK  

 

 

OKRSEK č. 8 – ZÁPAD a vojenská léčebna: vymezen hraničícími ulicemi:  

na východě U Bělidla, Denisova, Lipovská – úsek k žel. přejezdu, žel. trať, Priessnitzova, na 

severu Myslbekova, na jihu kasárna. 

 Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Denisova – západní strana, Janáčkova, Jaroslava Ježka – úsek 

od Denisovy k průmysl. oblasti, Kalvodova, Lipovská – úsek od žel. přejezdu k Lipové, 

Myslbekova,     Přímá, Purkyňova, Sokola Tůmy, U Bělidla, V Aleji, Za Podjezdem  

a kasárna. 

Strážník Pavel REICHL 

 

 

OKRSEK č. 9 – Pod Chlumem: vymezen hranicemi: na západě ř. Bělá (od mostu Husova 

po Českou Ves), na jihu ul. Husova, na východě Zlatá stezka. 

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Bezručova, Halasova, Husova – západní strana, Kaplického, 

Raisova, Seifertova, Tkalcovská, U Jatek,  Vančurova, Zeyerova.  

Strážník Martin PÝCHA 

 

 

OKRSEK č. 10 – Bukovice: vymezen hranicemi: na severu a jihu katastr. hranicí Bukovic, 

na východě řekou Bělá a Vrchovištním potokem po ul. Zátiší, na západě kasárnami.  

Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, 

U Sokolovny, Zátiší.  

Strážník Jaromír PARIŠEK 
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OKRSEK č. 11 – Dětřichov: vymezen hranicemi: na severu linie kamenného mostu na ul. 

Rejvízská, na západě řeka Bělá a Vrchovištní potok po ul. Zátiší, okrsek pak pokračuje 

Bukovicemi a do Dětřichova v k. ú. Seč.  

  Okrsek zahrnuje ulice a lokality: Krátká, K Vodě, Na Mýtince, Nová, Příčná, Rejvízská, 

Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou.  

Strážník Oldřich KUDERA 

 

 

Při řešení dlouhodobých záležitostí se mohou občané obracet na strážníky odpovídající 

za stav veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách. Mohou zanechat vzkaz pro 

strážníka zodpovídajícího za “Vaši” ulici na telefonním čísle anebo e-mailové adrese: 

584 401 260                     policie@mujes.cz 

Na těchto kontaktech se mohou občané přímo obrátit na konkrétního strážníka anebo 

zanechat vzkaz nebo oznámení pro strážníka, který za stav veřejného pořádku v dané 

lokalitě odpovídá. V rámci lokalit jsou ulice (a náměstí) rozděleny mezi 11 strážníků.  

V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, 

kdy zákrok strážníků městské policie nesnese odkladu, lze kontaktovat Městskou policii 

Jeseník na bezplatném čísle 156. 

  

5. Personální stav strážníků MP 

Na počátku roku 2019 činil personální stav zaměstnanců městské policie 15 strážníků. 

V polovině měsíce června 2019 došlo k obměně na pozici ředitele, kdy vedením MP byl 

pověřen dosavadní zástupce ředitele. Další změnou bylo přijetí první ženy do řad 

strážníků, která nastoupila k MP k 1. 9. 2019. Jedná se o strážnici, která v posledních 

necelých třech letech působila na pozici Asistentky prevence kriminality.  Tato strážnice 

se bude mimo jiné věnovat i prevenci kriminality. Prosinec 2019 znamenal další změnu 

v řadách strážníků, kdy počet strážníků byl navýšen o jednoho muže, který byl v roce 

2020 na únorovém zastupitelstvu zvolen jako nový ředitel MP.  Z celkového počtu 17 

srážníků je jeden v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tabulka č. 2 znázorňuje výčet 

dosaženého vzdělání strážníků. Tabulka č. 3 udává věkovou strukturu u MP. 
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Tabulka č. 4 – Vzdělání 

Dosažené vzdělání Muži Ženy

Bez maturity 3

Středoškolské s maturitou 9 1

Vysokoškolské 4  
 

 

 

Tabulka č. 5 – Věková struktura 

 

Věková struktura strážníků Počet

31 - 40 1

41 - 50 6

51 - 60 7

61 - a více 3  
 

 

 

6. Kamerový a informační systém 

V současné moderní době kamerový systém patří mezi nejdůležitější a nejefektivnějších 

nástroje prevence kriminality. Kamerový systém provozuje Městská policie Jeseník  

na základě §24b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, podle kterého je městská policie 

oprávněna, je-li to potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo 

jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně 

přístupných. Tento kamerový systém obsluhují strážníci 24 hodin denně. Městská 

policie disponuje s 16 kamerami. V roce 2019 byla podána žádost na Olomoucký kraj  

o finanční podporu pro modernizaci dvou kamerových bodů. Olomoucký kraj žádosti 

vyhověl a určitou finanční částkou přispěl k modernizaci kamerového systému,  

kdy i samotné město Jeseník tento projekt dofinancovalo 50 % z vlastních zdrojů.  

Jedná se o dva kamerové body (ulice Lipovská a autobusové nádraží), které doposud 

pracovaly v analogovém režimu. Součástí této dotace bylo i pořízení ovládacího zařízení 

celého kamerového systému s digitální předvolbou jednotlivých náhledů kamerových 

bodů ve městě. Modernizací těchto dvou kamerových bodů a společně s ovládacím 

zařízením městská policie dosáhla možnosti k efektivnímu využití s kvalitním záznamem  
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a následným ovládáním. Záznamy z kamerového systému využívá dosti často i Policie ČR 

ÚO OO Jeseník. 

Kamerový systém Městské policie Jeseník monitoruje tyto lokality (ulice): 

1. Lipovská (Staříč)– bývalá knihovna VP, park na náměstí Hrdinů,  

2. Poštovní – náměstí Svobody,  

3. Lipovská – od  nemocnice po bývalé uhelné sklady,  

4. Palackého, část Masarykova náměstí, Zámecké náměstí, 

5. ZŠ Průchodní – areál SVČ DUHA,  

6. Podchod pod Kapradím a ulice Kostelní,  

7. Autobusové nádraží -  ul. Nábřežní, 

8.  Smetanovy sady,  

9. MŠ Jiráskova  (zahrada),  

10. Kaufland a koupaliště,  

11. Masarykovo náměstí – střed, 

12. Masarykovo náměstí - Školní, Tyršova,  

13. Dukelská před Albertem a park u lípy svobody, 

14.  ZŠ Boženy Němcové - dopravní, dětské a sportovní hřiště,  

15. Revoluční (Praděd), ulice V Oblouku, 
16. Sportovní hala a okolí. 

MP Jeseník využívá při své činnosti informační systém Derik, kde jsou zaznamenávány 

veškeré události, zjištěné či oznámené. V dohledné době MP musí provést upgrade 

tohoto informačnímu systému, neboť tento je již dosti zastaralý a jeho činnost 

nekonsoliduje s dnešními nároky na jeho provoz.   

 

 

7. Pult centrální ochrany PCO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Od roku 2019 MP střeží celkem 29 objektů, které jsou 24 hodin pod dohledem strážníků. 

V roce 2019 bylo přijato celkem 156 oznámení o narušení objektu. Celkem 48 přijatých 

oznámení muselo být prověřeno strážníkem na místě střeženého objektu, neboť se 

nejednalo o planý poplach ani o chybu obsluhy. Dalších 7 oznámení muselo být 

prověřeno fyzicky s odpovědnou osobou daného objektu. Ostatních 101 oznámení o 

narušení objektů, bylo vyhodnoceno jako planý poplach nebo chyba obsluhy. V roce 
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2019 městská policie nezaznamenala žádné narušení objektu, při kterém by došlo 

k násilnému vniknutí do střeženého objektu, tedy ve všech případech se jednalo buď  

o planý poplach, nebo chybu obsluhy.  

 

Tabulka č. 6 – Objekty PCO 

Základní škola 4 

Mateřská škola 5 

Základní umělecká škola 2 

MěÚ 2 

Město 13 

Ostatní objekty 3 

Celkem 29 

 

  

8. Vzdělávání – výcvik 

Strážníci mají na základě ust. zákona o obecní polici oprávnění nosit zbraň a po splnění 

zákonných předpokladů, pokud je tomu důvod, tuto zbraň a donucovací prostředky 

použít. Proto každým rokem strážníci absolvují minimálně 2x ročně odborný výcvik 

zaměřený na kondiční střelby, použití zbraně a sebeobranu. Vzhledem k oprávněním 

strážníka použít služební zbraň a donucovací prostředky, je nezbytnou součástí i školení 

první pomoci.   

Další nedílnou součástí výcviku strážníků je odborná způsobilost čekatelů 

(rekvalifikační kurz) a strážníků (prolongační kurz).  Zákon o obecní polici dává obci za 

povinnost zabezpečit školení čekatele a strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní 

policie. Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise ministerstva vnitra 

formou zkoušky. Zkušební komise ministerstva je složena z předsedy a dalších členů.  

Městská Policie Jeseník využívá školících služeb u MP Brno a MP Ostrava.  
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9. Materiální a technické vybavení 

 

K plnění úkolů při zajišťování veřejného pořádku MP využívá tuto techniku: 

- 2 služební motorová vozidla 1. Peugeot Partner, 1.6, rok výroby 2016, BA,   

                                                              2. Dacia Duster 4x4,1.5, rok výroby 2011, 

- 7 radiostanic zn. Hytera: z toho je v každém vozidle a na služebně jedna 

radiostanice, dále potom 4 ks ručních radiostanic, 

Vzhledem k tomu, že spolehlivost a kvalita těchto vysílaček není dobrá, bude MP 

usilovat o kompletní výměnu radiostanic, pomocí kterých bude možno komunikovat 

v digitálním režimu.  

- Alkoholový detektor zn. Dräger  

- Digitální zařízení na měření úrovně zvukové hladiny – „hlukoměr“ 

- Odchytové prostředky na psy (odchytová smyčka a síť, odchytová klec, uspávací 

zařízení „foukačka“) 

- TPZOV – technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla – „botička“, 

- Záznamové zařízení hovorů – Redat, 

- Dopravní kužely,  

- Zdravotnický batoh 

- Defibrilátor 

- Čtečka čipu na psy 

Vzhledem k tomu, že spolehlivost a kvalita těchto vysílaček není v současné době 

kvalitní, bude MP usilovat o kompletní výměnu radiostanic, pomocí kterých bude možno 

komunikovat v digitálním režimu.  

Každý strážník také disponuje s osobní mini kamerkou, kterou využívají při své činnosti. 

Taktéž každé služební vozidlo je vybaveno minikamerou. 

Vzhledem k tomu, že na zákon o obecní policii umožňuje strážníkovi nosit služební 

zbraň, MP disponuje s 16 krátkými zbraněmi (pistolemi) zn. ČZ 75 ráže 9mm. 

Co se týče osobních ochranných oděvů a prostředků, všichni strážníci jsou vystrojeni  

na základě výstrojního řádu MP, tak aby dodržovali výstrojní kázeň. Nákup výstrojního 

materiálnu je prováděn u dvou až tří dodavatelů tak, aby byla zachována stejnorodost 

hlavně výstrojních svršků. 

V roce 2020 MP plánuje obměnu technické zařízení kamerového systému, neboť toto již 

dosluhuje.  
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10. Prevence   

Plán prevence kriminality Městská policie Jeseník 2020  

Prevencí kriminality ve městě Jeseníku se bude za Městskou policii Jeseník primárně 

věnovat strážnice Iveta Kolaříková. Podpůrně ji bude pomáhat zástupce ředitele Městské 

policie Jeseník Bc. Radek Sedlář 

 

Primární prevence se zaměřuje na celou populaci, dospělé i děti. Zahrnuje především 

výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména 

na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování vhodných 

hodnotových měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti 

kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, 

seznámení i s trestnou odpovědností, apod.). Základním prvkem primární prevence  

je rodina, škola a širší sociální prostředí. 

 

Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, 

vymezené např. podle věku, druhu ohrožení či teritoria. Zabývá se rizikovými jedinci  

a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo 

oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy 

(např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví, 

vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny 

kriminogenních situací. 

V současné době MP Jeseník kooperuje s kolegy z MP Hlučín, kteří nám ochotně 

pomáhají s oblastí prevence kriminality. Tím je na mysli získávání důležitých poznatků  

a zkušeností, co se týče přednáškové činnosti v MŠ a ZŠ. V průběhu tohoto roku se oba 

strážníci věnující se mimo jiné i prevenci kriminality, zúčastní odborných seminářů  

u Městské policie Ostrava a MP Hlučín. 

Městská policie se taktéž bude podílet na organizaci soutěže „Právo pro každý den“, kdy 

první přednášky na školách měly proběhnou během měsíce března. Vzhledem 

k současnému nouzovému stavu viz. COVID 19, byla tato soutěž odložena. Smyslem této 

soutěže je vzbudit zájem nejenom žáků, ale i pedagogů a širší veřejnosti o právní 

problematiku. Tímto tak rozvinout a posílit právní vědomí mladé generace formou 

zajímavým a efektivním způsobem. Zároveň výstupem této soutěže bude i poznání 

současné úrovně právního vědomí žáků.  

Cílem preventivních činností je: 

- Zvyšování pocitu bezpečnosti občanů. 

- Přednášková činnost v MŠ ZŠ (dopravní výchova, právní vědomí, drogy). 
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- Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě a tipování a odhalování rizikových 

lokalit. 

- Podpora nabídek volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež se 

zaměřením na rizikové skupiny. 

- Zvyšování právního povědomí mládeže na všech stupních škol (přednášková 

činnost). 

- Spolupráce při realizování soutěží pro děti a mládež (Právo pro každý den, 

Táhneme za jeden provaz) 

- Dopravní výchova – účast na dopravní výchově žáků základních škol 

- Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě a tipování a odhalování rizikových 

lokalit. 

- Realizace, náměty či podněty projektů na podporu prevence kriminality 

- Spolupráce s SVČ Duha – příměstské tábory a pobytové akce 

- Senioři  - ohrožená skupina – besedy, komunikace přímo na ulici. 

- Tipování míst pro zvýšení dohledu MP 

- Spolupráce s Asistenty prevence kriminality. 

-  Zvyšování informovanosti občanů města o možnostech ochrany osob a majetku 

před trestnou činností. 

- Spolupráce Policie ČR a Městské policie. 

 

Cílové skupiny: 

1. Děti a mládež  

2. Rodiny  

3. Oběti trestných činů  

4. Senioři  

5. Lidé ohroženi sociálním vyloučením 

 

 

11. Stížnosti 

Městská policie v období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 obdržela celkem 8 stížností,  

ze kterých byla jedna vyhodnocena jako oprávněná. Dále obdržela 3 písemné podněty 

k dalšímu jednání ze strany MP, které se týkaly stacionárního stání motorových vozidel 

nebo veřejného pořádku.  

 

12. Závěr 

Činnost Městské policie Jeseník za uplynulý rok byla zaměřena jako každý rok prioritně  

na veřejný pořádek, což je i posláním městské police. V tomto směru byla činnost strážníků 

zaměřena na snižování negativních jevů na základě protiprávních jednání osob bez domova. 
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Tento nešvár sužuje město po celý rok. Odlišnost je v ročním období, kdy v teplých dnech tyto 

osoby posedávají v parčících na veřejném, prostranství a popíjejí alkoholické nápoje, popřípadě 

žebrají. Strážníci se snaží tyto osoby určitým způsobem vytlačit z daného místa, ale pokud mají 

relevantní důkazy o jejich protiprávním jednání.  Osoby bez domova neodradí ani chladnější 

období, jejich posedávání směřuje do veřejných budov, kde rovněž popíjejí alkohol, žebrají nebo 

svým zjevem či zápachem, obtěžují občany. Hlavním aspektem tohoto nešváru je skutečnost, 

která mimo jiné strážníkům svazuje ruce je, že tyto osoby velice racionálně vnímají skutečnost, 

že jsou právně postihnutelní za jejich protiprávní činnost. Na druhou stranu jsou si i vědomi,  

že vymahatelnost je nulová. Lidově řečeno, „není na ně metr“. Tudíž, strážníci se snaží po celý 

rok, určitým způsobem bojovat proti tomuto negativnímu jevu ve městě, alespoň svou 

přítomností v blízkosti těchto osob neustálým upozorňováním či poučováním o jejich 

protiprávním jednání.  

Další nedílnou součástí činnosti strážníků je i řešení dopravy. Strážníci se při své činnosti také 

zaměřují na odchyt psů. Několikrát také pomohli občanům, kteří si zabouchli dveře od bytu, 

tento byt jim v krajní nouzi otevřeli. Taktéž se může MP pochlubit i zjištěnými trestnými činy 

pachatelů jako např. řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, krádeže či vloupání nebo 

pachatele loupežného přepadení. Strážníci při své činnosti mimo jiné pomohli občanům při 

jejich žádosti o pomoc. Tato pomoc se například týkala nalezení nezvěstného manžela, či 

zmateného muže, zraněného cyklisty či chodce.  

Městská policie se na prevenci kriminality podílí nejenom svou činností ve městě, ale i činnosti, 

kdy se zúčastnila několika preventivních akcí jako např. (Táhneme za jeden provaz, Den police, 

besedy MŠ). Do budoucna se MP hodlá zapojit do více preventivních programů, jako jsou již 

zmiňované besedy na ZŠ či MŠ, soutěžích apod. V roce 2020 se také MP zúčastní preventivních 

akcí při SVČ Duha Jeseník. 

Taktéž se v tomto období podařilo dokončit spuštění internetových stránek MP, které budou 

postupem času inovovány, aby se občan dozvěděl co nejvíce informací o MP. 

https://mpjesenik.cz/cz/ 

Na závěr musím konstatovat skutečnost, že strážníci při své činnosti nemohou být všude  

ve stejný čas, jak by si to mnohdy někteří občané přáli. Proto je městská policie ráda za to,  

že občané oznamují negativní jevy ve městě. V každém případě bude jejich anonymita zaručena.  

 

https://mpjesenik.cz/cz/

