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Úvod  
Ve městě Klecany byla zřízena městská policie v roce 2017, přičemž její činnost se řídí 
zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
tohoto zákona MP Klecany plní především úkoly na úseku veřejného pořádku, dohlíží na 
dodržování vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu nad dodržováním bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu a podílí se významným způsobem na prevenci kriminality. 
Strážníci za rok 2019 řešili celkem 381 protiprávních činů, zejména přestupků (z toho 13 
skutků bylo oznámeno Policii ČR jako podezření ze spáchání trestného činu). V porovnání s 
rokem 2018 jde o nárůst o 71 přestupků. Nárůst počtu řešených přestupků lze přičítat, 
kromě jiného, pořízení radaru a změně systému zaznamenávání dopravních přestupků. 
Strážníci jsou zařazování do dvoučlenných hlídek po převážnou část dne ve služebním 
vozidle. Vzhledem k personálnímu obsazení je hlídková činnost prováděna především ze 
služebního vozidla. Dalšími způsoby jsou pěší hlídka, kdy se z taktického hlediska nesmí 
strážníci příliš vzdalovat od služebního vozidla a dále tzv. čekaná, kdy strážníci setrvávají 
určitou dobu v skrytu na předem vytypovaném místě. K tomu byla nejednou využita i civilní 
soukromá vozidla, jako v případě opakovaných krádeží pohonných hmot. Hlídkovou službou 
je pokryta převážná část dne, přesněji doba od 7.00 do 23.00 hod s tím, že minimálně 
dvakrát do týdne je zabezpečena přítomnost strážníka i v noci. Tím se MP Klecany zcela 
vymykají standartu okolních obecních policií. 
V souvislosti se změnou systému řešení dopravních přestupků zmíněnou výše, přistoupila 
městská policie k nasazení mobilní aplikace, prostřednictvím které strážníci přestupky 
zaznamenávají. Pomocí aplikace navíc plní zákonné požadavky při řešení určitých typů 
přestupků (veřejný pořádek, občanské soužití, majetek) a sice povinnost opatřit si před 
zahájením řízení výpis z evidence přestupků. Zhruba dvě třetiny celkového počtu řešených 
přestupků tvoří, stejně jako v předešlých letech, přestupky proti bezpečnosti silničního 
provozu, což vyplývá z faktu, že na území města je nejvíce přestupků pácháno právě na 
úseku dopravy. Druhou významnou skupinou jsou přestupky proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a majetku. Na rozdíl od minulých let chybí částečné porovnání s 
předešlými roky, což je způsobeno zejména legislativními změnami, které by porovnání 
značně zkreslily. Jedná se zejména o zrušení možnosti ukládat domluvu u některých typů 
přestupků. V této souvislosti je nutno zmínit, že domluva, která byla ze zákona vypuštěna, se 
od 1. 1. 2019 opět vrátila jako možnost vyřešení přestupku.  
 

1. Struktura Městské policie Klecany a počty zaměstnanců  
  
Počet a struktura zaměstnanců MP Klecany k 01. 01. 2019:  

- Velitel MP Klecany :  1   
- strážník                    :  3 
 
Na přímém výkonu služby se účastní všichni zaměstnanci včetně velitele. 

 



 

2. Systém řešení dopravních přestupků  
V průběhu uplynulého roku přistoupila městská policie k zásadní změně systému řešení 
některých dopravních přestupků s ohledem na nedávné změny legislativy, která pro vyřešení 
přestupkového jednání v dopravě nevyžaduje zjištění totožnosti řidiče.                                          
V případě zjištění dopravního přestupku řidiči, pokud není zastižen na místě, za stěrač vložen 
lístek s informací, že se může ve lhůtě pěti pracovních dnů dostavit na oddělení MP a 
záležitost projednat. Přestupek samotný je pak zaevidován prostřednictvím mobilní aplikace 
Mimis. Řidiči mají možnost se v uvedené lhůtě dostavit k řešení přestupku, případně vyčkat 
na výzvu od správního orgánu, kterému je podezření ze spáchání přestupku, v případě, že se 
řidič nedostaví, oznamováno v souladu se zákonem o obecní policii.  
 
 

3. Vozidla užívaná Městskou policií Klecany 
Městská policie Klecany má v současné době k dispozici jedno služební vozidlo. Jedná se o  
vůz Dacia Duster, který plně vyhovuje provozním podmínkám jak na pozemních 
komunikacích tak v členitém a těžko přístupném terénu, kdy se mnohokrát osvědčil.  
Dále jak už bylo výše uvedeno jsou v mimořádných případech, zejména při součinnosti 
s kriminální službou využívána soukromá vozidla strážníků. 
 

4. Vybavenost strážníků Městské policie Klecany  
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro letní i 
zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Klecany jsou v souladu s požadavky 
zákona o obecní policii a prováděcí vyhláškou. MP Klecany disponuje 4 krátkými zbraněmi 
(pistolemi) pro výkon služby, což umožňuje, aby každý strážník měl přidělenu zbraň, za 
kterou je osobně zodpovědný. Údržbu výzbroje a její správu zajišťuje každý strážník – zbrojíř.    
Městská policie nakupuje výstroj průběžně od dvou dodavatelů, přičemž je od každého 
dodavatele většinou pořizována jen část výstroje s důrazem zejména na kvalitu materiálu a 
to po důkladném testování v reálných podmínkách práce strážníků. V tomto pohledu je 
nutné zmínit, že přesnou potřebu pořizované výstroje nelze předvídat s ohledem na 
mimořádné zákroky, při kterých dochází k značnému opotřebení nebo zničení výstrojních 
součástí.  
 
 

5. Technické prostředky užívané MP Klecany  
Městská policie Klecany používá pro spojení mobilní telefony značky Caterpillar, které jsou 
velmi odolné vůči nárazu a povětrnostním podmínkám. Stav telefonů odpovídá stáří a 
využívání. V případě potřeby radiostanic, jsou tyto zapůjčeny od SDH Klecany. 
Strážníci mají k dispozici výkonné osobní kamery CEL TEK PK65, které jsou schopny 
v pohotovostním režimu zaznamenat průběh zákroku už 60 vteřin před samotným spuštěním 
nahrávání. K pořizování dalších záznamů má MP k dispozici fotoaparát a fotopasti. 
Dále má MP k dispozici alkohol tester Dragger, který je pravidelně jednou ročně odeslán na 
metrické ověření. V další řadě je to laserový měřič rychlosti TruCAM II, který umožňuje 
měření ve dvou režimech a to v manuálním, nebo v automatickém režimu. 



Nejdůležitějším technickým prostředkem je ovšem defibrilátor, který umožňuje strážníkům 
udržet, nebo obnovit životní funkce postiženého do příjezdu odborné pomoci. Dále je MP 
vybavena záchranářskou brašnou umožňující poskytnout první pomoc až 10 lidem. 
 
 
 
 

6. Informační systém, hardwarové vybavení MP Klecany   
Městská policie využívá prvním rokem informační systém pro zaznamenávání událostí a 
přestupků od společnosti Mimis, spolu s mobilní verzi aplikace, která umožňuje 
zaznamenávání přestupků přímo v terénu, včetně pořizování fotodokumentace a případného 
ověřování údajů důležitých pro přestupkové řízení na místě. Mobilní aplikace se neustále 
vyvíjí a městská policie shromažďuje podněty na případnou úpravu aplikace, kterou 
konzultuje se zástupcem dodavatelské firmy. Díky mobilní aplikaci mohou strážníci méně 
komplikovaným způsobem plnit zákonnou povinnost při projednávání některých druhů 
přestupků, a sice povinnost ověřovat před zahájením řízení o přestupku na místě 
přestupkovou historii podezřelého prostřednictvím evidence přestupků.  
Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie Klecany 
početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a 
plnění úkolů městské policie.  
 
 

7. Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Klecany 
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na 
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Zavedeny jsou 
povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do hodnocení každého jednotlivého 
strážníka. K výcviku využívá městská policie zejména prostory tělocvičny základní školy 
Klecany. Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v hasičské zbrojnici, kterou na základě 
dohody mohou využívat bez omezení, dále strážníci využívají k tréninkům atletický stadion a 
plaveckou halu. Střelecká příprava se uskutečňuje několikrát ročně formou povinné ostré 
střelby na cvičné střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby ze služební 
zbraně, tak i z dovednosti zacházení se zbraní. Výcvik v oblasti střelecké a fyzické přípravy 
zajišťuje velitel MP s dlouholetou praxí u armádních zásahových jednotek. 
 
 

 8. Vzdělávání strážníků Městské policie Klecany a jejich hodnocení  
Každý strážník, který je v pracovním poměru k městské policii, absolvuje podle původní 
právní úpravy, povinně každé tři roky zkoušky před komisí ministerstva vnitra. Těmito 
zkouškami strážník získá osvědčení k výkonu služby strážníka MP. Současný zákon o obecní 
policii stanovuje pětiletý interval zkoušek s tím, že při čtvrté zkoušce odborné způsobilosti je 
strážníkovi vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na dobu 
neurčitou. V případě Městské policie Klecany, v uplynulém roce všichni strážníci absolvovali 
úspěšně zkoušky odborné způsobilosti a také povinnou zkoušku na použití donucovacích 
prostředků u společnosti s akreditací Ministerstva vnitra. Dále strážníci absolvovali 
specializovaná školení a výcviky (týkající se např. poskytování první pomoci, záchranářských 
prací ve specifických podmínkách, specializovaný výcvik v používání donucovacích 



prostředků apod.). Velitel MP Kleiny se pravidelně každého půlroku zúčastňuje odborného 
školení velitelů MP, pořádaných společností Trivis – Vyšší odborná škola prevence kriminality 
a krizového řízení. Minimální požadavek na vzdělání strážníka je středoškolské vzdělání s 
maturitní zkouškou. V současné době je u MP Klecany 1 strážník s úplným vysokoškolským 
vzděláním, dva s vyšším odborným vzděláním a 1 se středoškolským vzděláním.  
 
 

9. Spolupráce v rámci IZS  
Spolupráce v rámci IZS Klecany je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie se jako 
další složka IZS účastní převážné většiny zásahů IZS, ale i nácviku na nejrůznější krizové 
situace. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména zabezpečování míst zásahů. 
Častá je pomoc strážníků hlavně v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných 
událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození komunikací. Časté jsou rovněž 
asistence zdravotnické záchranné službě při převozu pacientů do nemocnice, nebo asistence 
při ošetření v případech kdy záchranářům může hrozit napadení. Samozřejmá je i činnost 
strážníků při řešení všech mimořádných událostí, živelních pohrom jako jsou např. povodně. 
Městská policie v případě povodní zajišťuje dopravní průjezdnost městem, střežení 
evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při samotné evakuaci, informuje obyvatele lokalit 
o povodňové situaci apod.   
 
 

10. Spolupráce Městské policie Klecany s Policií ČR  
Spolupráce obou složek ve městě Klecany je dlouhodobě na vynikající úrovni. Velký důraz je 
kladen na spolupráci na úrovni vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace 
jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky jsou organizovány 
cíleně (rozsáhlejší kontrolní akce, spolupráce na dopravních akcích apod.). Informace o 
mimořádných událostech jsou samozřejmě předávány operativně podle potřeby.  Policie ČR 
v hojné míře využívá záznamy a poznatky Městské policie při objasňování trestné činnosti 
různého druhu. Důležitým zdrojem informací pro Policii ČR je i informační systém Mimis, do 
kterého je zaznamenávána veškerá činnost hlídek MP 
 
 

11. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Klecany 
Možnost získání informací o MP Klecany mají občané na webových stránkách Městské policie 
Klecany, které jsou součástí webových stránek města Klecany, kde jsou pravidelně 
zveřejňovány měsíční zprávy z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti 
městské policie je i přímý dotaz na vedení MP Klecany a to osobně, telefonicky, nebo 
písemně na mail info@mpklecany.cz. Dále se MP aktivně zapojuje do diskusí na FB stránkách 
města Klecany. 
 
 

12. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty  
Stejně jaku v minulých letech pokračovala v roce 2018 přednášková činnost na základních a 
mateřských školách. Přednášky jsou určeny především žákům základních škol na prvním i 
druhém stupni. Tematicky se přednášky věnují především bezpečnosti silničního provozu, 
kriminalitě mládeže resp. kriminalitě páchané na mládeži, kyberšikaně, zneužívání 



návykových látek apod. Ze strany škol a zájmových spolků je o přednáškovou činnost zájem. 
V průběhu roku 2019 bylo uskutečněno celkem 8 přednášek a besed.  
 
 
 
 
 

 13. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Klecany 
Bezpečnostní situaci z pohledu městské policie lze považovat za stabilní, stav veřejného 
pořádku v uplynulém roce neovlivnily žádné mimořádné události, které by se negativně 
projevily na vnímání pocitu bezpečí obyvatel. Z pohledu počtu řešených přestupků a  
událostí uplynulý rok nijak statisticky nevybočuje. Městská policie se stejně jako v předešlých 
letech výrazněji soustředila na dohled v rizikových lokalitách. Stejně tak monitoruje pohyb 
neznámých, nebo jinak podezřelých osob a pokud tyto osoby nemají trvalý, nebo přechodný 
pobyt v Klecanech, jsou tyto osoby po předchozí lustraci na pátrání, vykázány z města. S 
dohledem nad veřejným pořádkem by významně pomohl kamerový systém  
Kamerový systém by napomohl kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti 
a pořádku. Díky odhalením kamerového systému by se v mnoha případech předešlo spáchání 
různých trestných činů či přestupků. Navíc preventivně působí již samotná existence kamery 
v dané lokalitě. Záznamy z kamerového systému také v nemalé míře využívá PČR při pátrání 
po pachatelích trestných činů.   
 


