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ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2015 

 

Statistiky událostí MP jsou výkazem činnosti strážníků, zaznamenané v počítačovém programu Derik a jsou 

uloženy pro další potřeby Městské policie, Městského úřadu či dalších dotčených orgánů (policii ČR, správní 

orgány, apod.) 

 

 

Název obce/městyse/města: Veltrusy 

Kraj: STC 

  

Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP celkem   

z toho strážníků 2 

z toho čekatelů 0 

z toho ostatních zaměstnanců 0 

  

Věková struktura čekatelů a strážníků   

21-30 1 

31-40 0 

41-50 1 

51-60 0 

61 a více 0 

  

Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků   

střední bez maturity 0 

střední s maturitou 2 

vyšší odborné 0 

vysokoškolské 0 

  

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení   

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti  
provozu na pozemních komunikacích  (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti) 99  

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 336  

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 2  

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 14  

z toho přestupků proti občanskému soužití 0  

z toho přestupků proti majetku 0  

z toho ostatních 2  

 
  



Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. 
orgánům   

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích  (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti)  0  

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 9  

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 0  

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 0  

z toho přestupků proti občanskému soužití 0  

z toho přestupků proti majetku 0  

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0  

z toho ostatních 0  

  

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů  
oznámených přísl. orgánům   

z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích 0  

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání 0  

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona 0  

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích 0  

z toho ostatních 0  

  

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu  
oznámených Policii ČR 13 

  

Počet fyzických útoků na strážníky* 2 

  

Počet případů použití služební zbraně strážníkem  

z toho oprávněné 0 

z toho neoprávněné 0 

  

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 277 200Kč 

Finanční náklady na činnost obecní policie za kalendářní rok** 999 830Kč 

  

  

Nepovinné údaje:   

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku: 2 018  

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii: 2  

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva  
podle § 3a z. o obecní policii: 

 Nová Ves, Zlosyň 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii: 2  

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva  
podle § 3b a § 3c z. o obecní policii: 

 Nová Ves, Zlosyň 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR  21 

Provozování pultu centralizované ochrany  Ano = 1/Ne = 0*** 0  

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 0  

Počet osob převezených do záchytné stanice 0  

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 2  

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 5  

Počet nalezených odcizených vozidel 0  

Počet odchycených zvířat 20  

Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii 0  



Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní policii 0  

Nepřetržitý provoz úřadovny obecní/městské policie  Ano = 1/Ne = 0*** 0  

 

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 na požádání údaje o obecní policii. 

 

Úkoly, které zákon ukládá městské policii, byly plněny s maximálním úsilím a snahou splnit zákonem uložené 

povinnosti, a přispět tak k bezpečnosti a klidu v našem městě. 

 

Odbornou přípravu, stálé zdokonalování teoretických, ale i praktických znalostí a dovedností nelze opomíjet. 

Nelze spoléhat na to, že jednou za tři roky musí strážník složit prolongační zkoušku před komisí MVČR. 

Naopak, je nutností se strážníkům věnovat a proto strážníci Městské policie Veltrusy v uplynulém roce 2015 

absolvovali několik školení zakončené osvědčením. 

 

Silniční provoz, doprava 
 Problémy s parkováním, dodržováním dopravního značení, překračováním nejvyšší povolené rychlosti má 

stále velké množství řidičů, kteří často nerespektují ani základní pravidla silničního provozu. Naprosté 

nerespektování dopravního značení v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí komunikací byl nejvíce patrný na 

nám. A. Dvořáka. 

 

Měření nejvyšší povolené rychlosti probíhá ve městě v úsecích, které městské policii schválila Policie ČR. 

Tyto úseky jsou vybírány a odsouhlaseny tak, aby se co nejvíce zajistila bezpečnost chodců a ostatních 

účastníků silničního provozu. Nikoliv však proto, aby strážníci plnili pokladnu města, jak se někteří řidiči 

snaží obhájit svůj přestupek za rychlou jízdu. 

 

Chabou útěchou je, že ve většině případů šlo o překročení rychlosti do 20 km v hodině. Strážníci MP zjistili i 

2 řidiče, kteří byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Tito řidiči jsou okamžitě předáváni Policii 

ČR k dalšímu opatření. 

 

 

Veřejný pořádek  
Přestupky proti veřejnému pořádku jsou souhrnem nepřijatelného chování, které občan nejvíce vnímá při 

každodenním životě ve městě. Toto nestandardní chování značnou měrou ovlivňuje obyvatele ve vnímání 

bezpečí, klidu, čistoty, a tím i pohody a spokojenosti se životem ve městě. Největším problémem ve městě je 

stále bezdomovectví, se kterým strážníci již druhým rokem zákonným způsobem bojují. 

 

Velkým problémem je i odkládání odpadu na místa, která k tomu nejsou určena. Bohužel jen v mizivém počtu 

se podařilo zjistit přestupce. 

 

 

Spolupráce s Policií ČR a dalšími složkami IZS  
MP Veltrusy tak jako v předešlých dvou letech spolupracuje s Policií ČR a jejími obvodními odděleními na 

velmi dobré úrovni. Téměř denní komunikace a součinnost při běžných úkonech, ale i při nestandardních 

případech se odehrává na dobré úrovni. MP Veltrusy při výkonu služby a při plnění úkolů spolupracuje velmi 



dobře i s dalšími složkami IZS. Tak jako v případě Policie ČR musím konstatovat, že spolupráce s Hasičským 

záchranným sborem Středočeského kraje Kralupy nad Vltavou, SDH Veltrusy i RZS, je příkladná. 

 

Prevence kriminality 

Městská policie Veltrusy v uplynulém roce 2015 uskutečnila několik přednášek zejména pro první stupeň na 

téma „bezpečnost na cestě do školy“ a seznámení s prací Městské policie, ve spolupráci s PČR proběhla 

hromadná beseda na téma pyrotechnika pro všechny žáky místní ZŠ. 

Městská policie provádí prevenci i při běžné pochůzkové činnosti informováním občanů při běžné 

komunikaci. 

 

Akce realizované MP 

V roce 2015 realizovala MP soutěž s názvem „ Mladý cyklista“, která měla dle ohlasů velký úspěch a 

největším potěšením pro MP bylo dosažení cíle, aby děti nosily při každé jízdě na jízdním kole ochranou 

přilbu. 

 

Dále se MP zúčastnila akcí města jako „ Rozsvícení vánoční stromečku“, „Mikulášská nadílka“,“ Lampionový 

průvod“ a další. 

 

Závěr  
MP Veltrusy vykonávala na základě veřejnoprávních smluv činnost zaměřenou na veřejný pořádek v obcích 

Nová Ves- Miřejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek a Zlosyň. Činnost strážníků v těchto obcích 

je v rozsahu, který je pro dotčené obce uspokojivý a Městské policii Veltrusy nenarušuje plnění povinností v 

mateřském městě. Městská policie Veltrusy plní své úkoly vyplývající ze zákona o Obecní policii s maximální 

snahou přesvědčit občany, že prostředky, které město na činnost strážníků vynakládá, jsou dobrou investicí. 

Názor obyvatel na strážníky není vždy pozitivní. Platí to zejména tehdy, pokud najdou na svém autě „výzvu“, 

nebo jsou pokutováni za přestupek. Je však také pravdou, že existuje i jiný pohled, a to v případě, kdy strážník 

pomůže napadené osobě, poskytne první pomoc člověku, kterého stihne na ulici nevolnost, nebo zajistí 

bezpečnou cestu Vašim dětem do školy. Městská policie Veltrusy a její strážníci mají v životě města své 

nezastupitelné místo. Závěrem bychom chtěli jménem Městské policie Veltrusy poděkovat vedení města a 

zastupitelům města Veltrusy za podporu materiální a morální, která pro práci strážníka není o nic méně 

důležitá. 

 

 

 

Zapsala: Lucie Jandová, strážnice 

 

Schválil: Josef Mošna, strážník 

 

 


