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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2017 

 

Předmětem činnosti městské policie Veltrusy 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. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000Sb., 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) 

 

Personální obsazení městské policie 

V roce 2017 provádělo výkon služby 2 zaměstnanci městské policie 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. 

 

Provoz a organizační struktura městské policie 

Strážníci městské policie plnili své úkoly dle harmonogramu provozu, který je do současné 
doby vedený jako provoz s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby.  Vzhledem ke snížení 
personálnímu stavu strážníků v 10/2017 z důvodu nástupu str. Lucie Jandové na mateřskou 
dovolenou, bylo nutné zajistit bezpečnost a veřejný pořádek města a obcí v rámci plnění 
závazků plynoucí z uzavřených veřejnoprávních smluv pouze strážníkem Josefem Mošnou. 
Provoz podařilo zajistit na požadované úrovni, ať již formou samostatné hlídkové činnosti  či 
v součinnosti s Policií České republiky. 

 

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 dodržováním obecně závazných vyhlášek a přispívání k bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které se dají rozčlenit ještě na další dílčí 
úkoly, spočívající v: 

- dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného 
pořádku (znečišťování, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a neoprávněné 
zábory veřejného prostranství) 
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- přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

- dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití 

- odhalování přestupků a jiných správních deliktů a v zákonem stanoveném rozsahu 
ukládala a vybírala pokuty za přestupky 

- odchyt zvířat a zabezpečení jejich umístění do útulku 

- zajišťování činnosti v oblasti prevenci kriminality 

- realizaci preventivní činnosti formou tematických přednášek na 1. a 2. stupni ZŠ. 
Přednášející: Lucie Jandová 

- realizace cyklistické soutěže pro mládež „Bezva den“, tématicky zaměřená na 
dodržování BESIP. 

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 a dodržování předepsané 
rychlosti motorových vozidel na pozemních komunikacích. 

Strážníci stejně jako v předchozím roce 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. Vzhledem k požadavku občanů, byla 
strážníky realizována zvýšená hlídková činnost v lokalitě zámeckého parku, z důvodu volného 
pohybu psů. Při zaznamenání uvedeného jednání majícího znaky přestupku, byl přestupek 
projednán v souladu s příslušným zákonným ustanovením. 

 

Trestná činnost 

V roce 2017 bylo v obci Veltrusy spácháno 33 případů majetkové trestné činnosti, spočívající 
v krádeži vloupáním do nemovitostí v katastru obce a 2.tr.přečiny, spočívající v maření 
výkonu úředního rozhodnutí (porušení ust. § 337 odst. 1 písm. a) Tr. zákoníku ) a ohrožení 
pod vlivem návykové látky (porušení ust. 274 odst. 1) Tr. zákoníku. Uvedené případy byly 
předány věcně příslušnému odboru Policie České republiky. 

Pokuty uložené příkazem na místě 

V roce 2017 byly strážníky městské policie Veltrusy uloženy pokuty příkazem na místě ve výši 
43 600Kč. Z toho pak: 

- částka 2.000 Kč je dosud subjektem neuhrazena 

- částka 41.600 Kč je subjektem uhrazena 
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Pokuty uložené příkazem na místě byly uloženy v souladu s příslušnou právní normou a za 
splnění podmínek uvedených v příslušném zákonném ustanovení. Souhrnná částka 31 000Kč. 
byla uložena z porušení ust. § 125 c) odst. 1 písm. k (bod 3 – 4) zák. č. 361/2000Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a předpisů, kdy: 

- částka 21.500Kč byla uložena za porušení povinnosti uvedené v ust. § 125c) odst. 1 
písm. f) bod 4 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších změn a předpisů 

-  částka 9.500 Kč byla uložena za porušení povinnosti uvedené v ust. § 125c) odst. 1. 
písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších změn a předpisů 

- částka 7.300 Kč byla uložena za další porušení povinností, uvedených v zákoně č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a 
předpisů. 

Pokuty uložené příkazem na místě v celkové výši 5.100 Kč byly uloženy za porušení 
povinností vyplývající ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, novelizovaného zákonem  
č. 250/2016 – 2017 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

 

 Za Městskou policii Ve Veltrusích 

 Mošna Josef 

 velitel Městské policie 

 


