Na úvod psaní o současné Městské policii v Kolíně, použil kronikář pro stručnou
ilustraci historie tohoto obecního bezpečnostního orgánu, řádky napsané pracovníkem
Státního okresního archivu v Kolíně, Jaroslavem Pejšou a dnes již zesnulým, v nejlepším
slova smyslu městským písmákem a historikem, Ladislavem Kamarýtem, které byly určeny
pro úvod webových stránek kolínské městské policie.
První zmínky o městské policii, spíše však městské stráži, se datují do období tzv. regulovaného
magistrátu. V letech 1788-1849 stál v čele města královský purkmistr a dva zkušení magistrátní radové. Ke
střežení města byli voleni dva denní a
dva noční hlídači. Hlídání městské
věznice měl na starosti strážce věznice.
Situace se výrazně změnila po roce 1848
se vznikem územní samosprávy. Obec
nebo město mělo policii, která musela
vykonávat službu polní, tržní, zdravotní,
čelední

a

dělnickou,

mravnostní,

stavební a požární. Tresty, které mohly
obce ve své trestní pravomoci ukládat,
byly peněžité pokuty a vězení. Ke konci
19. století byla městská policie rozšířena. Do služby nosili strážníci uniformy vojenského střihu ke krku
upnuté stojáčkem a vysokou kulatou čepici s kšiltem a vojenskými hodnostmi. Podle svátečních klobouků s
kohoutími péry, se tehdejším strážníkům také říkalo chocholatí.
Se vznikem Československé republiky v roce 1918 se objevily dvě organizace, státní četnictvo a
městská policie, placená a vybavovaná městem. Strážníci měli černé uniformy po vzoru anglických
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„Bobíků“, ve svátečním provedení s brigadýrkami a pro službu se ztuženou přilbu, stejnou jako
dodnes nosí strážníci v Anglii. Vrchním velitelem policie byl starosta města. Funkci výkonného dozoru
vykonával městský tajemník, služebního dozoru pak důstojnici a velitel, kteří mimo jiné, nosili šavle. V roce
1937 je na relativně malé město, kterým tehdy Kolín byl, uváděn poměrně vysoký počet strážníků včetně
velení, celkem 27 lidí, když v roce 1934 žilo v Kolíně 18.673 obyvatel. V té podobě fungovaly městské a
obecní policie až do roku 1949, kdy byl vytvořen Sbor národní bezpečnosti (SNB). Poté byly postupně
všechny obecní i městské policie ke škodě obyvatel postupně likvidovány. Na předchozí stránce je společná
fotografie Městské policie v Kolíně se starostou města Antonínem Sládkem z roku 1910.
Funkční a jmenovité složení Policejního a popisního (popisného) oddělení Městského úřadu
v Kolíně z roku 1934: přednosta – policejní komisař Emanuel Chochola, zástupce – policejní strážmistr
Václav Machač, kancelistka – Zdeňka Hádková, strážmistr – Jan Peroutka, nadstrážníci – František
Barták, František Fuchs, Čeněk Horák, Josef Jerie, Josef Kalenda, František Klinot, Josef Kozák. František
Kyncl, František Sengr, Antonín Suchánek, Jan Zejda, strážníci – Josef Hukauf, Vladimír Chlapík, Josef
Chlup, Josef Ježek, Jaroslav Navrátil, Jan Neumann, Josef Petera, František Robovský, Václav Svoboda,
Josef Štěpánek, zřízenec – Josef Bočan, doručovatel – policejní nadstrážník Václav Dlouhý.

Obecní, v případě Kolína, městská policie, vznikla v polistopadové éře, tedy po
pádu komunistického režimu v pondělí, 2. září 1991. Stalo se tak v souladu s ustanovením
§ 36, odst. 1, písm. k), tehdy platného zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Toho dne
odpoledne složilo v obřadní síni kolínské radnice prvních deset strážníků, před zraky
všech členů městského zastupitelstva, slavnostní přísahu. Poté byli strážníci starostou
města Jiřím Buřičem představeni před budovou radnice hojně přítomné kolínské
veřejnosti. Těmi prvními deseti strážníky byli: velitel Ivan Linhart, zástupce velitele Ing.
Zbyněk Verfel a strážníci Mojmír Turek, Bohumil Tomek, Miloslav Škarvada, Pavel
Lupták, Jiří Němec, Tomáš Vágner, Roman Moulis a Dušan Březina. První dvoučlenná
hlídka ve složení Mojmír Turek a Roman Moulis, vyšla do ulic města 2. září 1991 v 18,00
hod. S účinností od 1. ledna 1992 byl statut městské policie a její činnost upraven
speciální právní normou, a to zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je ve znění
pozdějších předpisů závazný pro tuto složku do dnešní doby. V současnosti, tedy v roce
2009, má Městská policie v Kolíně celkem čtyřicet strážníků, z čehož je třicet pět mužů a
pět žen. Dále policie zaměstnává dva jiné zaměstnance. Jsou jimi pracovnice
administrativy a údržbář objektu a vozového parku. Přepočtením přímou úměrou z počtu
obyvatel města v roce 1934, kdy v Kolíně žilo 18.673 lidí a počtů 27 strážníků z roku 1934,
bychom došli k výsledku, že by dnes mělo v Kolíně působit cca 47 strážníků.
Práci policie řídí, podle ustanovení zákona o obecní policii, starosta města, Jiří
Buřič. Strážníkem, pověřeným plněním některých úkolů při řízení městské policie, tedy
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jejím ředitelem, je Viktor Prokeš. Potřebné je dodat, že prvého velitele městské
policie, Ivana Linharta, v této funkci vystřídal v roce 1996 jeho tehdejší druhý zástupce,
Miroslav Šíma. Současný velitel –
ředitel, městské policie, již výše
uvedený Viktor Prokeš, je ve
funkci od roku 2007, kdy byl
z této funkce odvolán Miroslav
Šíma. Funkci zástupce ředitele
pak vykonává, stejně jako již od
data zřízení policie v roce 1991,
Ing. Zbyněk Verfel. Struktura
městské

policie

je

vnitřním

organizačním

upravena
řádem.

Ten upravuje členění do služeb
vnějšího výkonu a správního oddělení. Služba vnějšího výkonu je organizována ve čtyřech
dvanáctihodinových směnách po osmi strážnících. Vedoucími jednotlivých směn jsou
strážníci: Miloslav Škarvada, Tomáš Vágner, Petr Mikyna a Jiří Novák. Abychom se
dopracovali k celkovému číslu čtyřiceti strážníků, musíme k počtu třiceti dvou strážníků,
pravidelně sloužících v cyklech uvedených v předchozí větě, připočítat ředitele a jeho
zástupce, čtyři strážníky – ženy,
pracující

v denní

osmihodinové

pracovní době a konečně dva
strážníky správního oddělení, které
zpracovává

agendu

dopravních

činností, kterými jsou Marcel Kubů
a

Andrea

nejobsáhlejší

Cihlářová.
a

Kromě

nejsložitější

dopravní agendy, jsou dalšími
oblastmi činnosti městské policie:
veřejný pořádek, majetkové přestupky, ostatní přestupky, kontrolní činnost, ostatní činnost
a trestné činy. Strážníci jsou vybavení letními a zimními uniformami, zbraněmi a dalšími
výstrojními součástmi, které musí být v souladu s Vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č.
418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Kromě toho městská policie
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disponuje moderním spojovacím systémem firmy Motorola řady Mototrbo,
pracující v kmitočtových pásmech upravených pro přenos digitálního signálu, interní
počítačovou síti a šesti služebními vozidly, z nichž tři splňují podmínky pro operační
použití. Služební vozidla jsou vybavena technikou, která umožňuje sledování vozidel
v přímém pohybu v prostoru /CAR POSITION/ v lokaci GPS za využití mapového
prostředí NaviGate. Na fotografiích předchozí strany je na hořejším snímku ředitel
městské policie Viktor Prokeš a dole jeho zástupce, Ing. Zbyněk Verfel.
První sídlo městské policie bylo v Parléřově ul. č. 34. Postupem doby, jak se počet
strážníků městské policie zvyšoval, tak, mimo dalších věcí, přestala ke služebním účelům
prostorově i z jiných důvodů, vyhovovat. A tak v roce 1994 našla městská policie své nové
sídlo v Kutnohorské ulici č. 23,
v budově pod městským divadlem.
Protože však budova sloužila
nejen policii, ale i potřebám
městského

divadla,

začal

být

nevyhovující

i

tento

prostor.

Situace

nakonec

vyřešila

se

poměrně rozsáhlou a finančně
určitě náročnou přístavbou ke
stávající budově, situovanou za
historickou budovu, do někdejší zahrady. Stavba byla dokončena v roce 2004 a policie se
do nových prostor ihned přestěhovala s tím, že i nadále využívala a využívá místo
v původní budově. Popis současného sídla městské police je třeba zahájit konstatováním,
že prostory celé budovy, tedy staré i nové části, užívají tři subjekty. Městská policie,
městské divadlo a odbor obrany a krizového řízení městského úřadu. V přízemí staré
budovy je kromě prostor městské policie, jako jsou služební a odpočinkové místnosti a
kanceláře správního oddělení, umístěno ještě pracoviště OMO – ochrana majetku a
obyvatel, vybavené množstvím monitorů zobrazovacího systému se střídajícími se záběry
kamer, rozmístěných na konkrétních místech města. Toto pracoviště však spadá do
působnosti odboru obrany a krizového řízení, kterému bude věnována samostatná kapitola
letošní kroniky.
V prvém patře staré budovy jsou umístěny kanceláře již zmíněného odboru obrany
a krizového řízení, jímž musela ustoupit dřívější ubytovna pro herce hostujících divadel a
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několik dalších místností, kde má městské divadlo uskladněno velké množství
divadelních kostýmů z doby existence profesionální divadelní scény. Další kostýmy
(divadelní fundus), jsou skladovány na půdě tohoto objektu a divadlo s nimi provozuje
půjčovnu. Prostory všech tří subjektů jsou od sebe odděleny. Přízemí nově postavené části
objektu tvoří čtyři garáže, z nichž
tři patří městskému divadlu a
jedna, spolu s údržbářskou dílnou,
policii. V prvém patře nové budovy
jsou vedle originálně vybavené
posilovny umístěny šatny, koupelny
a sociální prostory, samozřejmě
zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže.
Druhé patro zabírají kanceláře
vedení a administrativy městské
policie. Znamená to tedy, že zde jsou kanceláře sekretariátu, zástupce ředitele Ing. Zbyňka
Verfela a ředitele Viktora Prokeše. Ve třetím patře nalezneme dva příruční sklady
s archivem a klimatizovanou zasedací místnost, která slouží především ke školení
strážníků, účelově je však připravena k zasedání krizového štábu města Kolína při
případně vzniklé mimořádné situaci. Její kapacita je až 45 osob.
Strážník Městské policie Kolín Aleš Svoboda, dosáhl skvělého úspěchu na
Mistrovství České republiky v „Dřevorubeckých disciplínách“, které se konalo dne 24.
května 2009 v Praze Podolí.
Jedná se o šampionát STIHL
TIMBERSPORTS

SERIES.

Aleš nejenže byl nejlepším
sportovcem

v disciplínách

STANDING

CHOP

(přesekávání stojícího kmene)
a HOT SAW (uříznutí tří
kotoučů

z kmene

speciální

pilou o výkonu 62 koní a váze
25 kg), ale obsadil i výborné 2. místo v celkovém pořadí a tím si připsal do své sbírky
úspěchů titul vicemistra ČR pro rok 2009.
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Zpráva o činnosti Městské policie Kolín za rok 2009
Obsah :
- Úvod
- Výsledky činnosti
- Veřejný pořádek a majetkové přestupky
- Bezpečnost a plynulost silničního provozu
- Trestné činy
- Stálé a mimořádné akce roku 2009
- Technické zabezpečení
- Závěr
Úvod
Městská policie Kolín (dále jen MPK) působila na katastru města Kolína a
připojených obcí v r. 2009 v celkovém počtu 40 strážníků – na výslednosti se podílelo
celkem 34 strážníků, z toho 5 žen. Průměrný věk strážníka je 36,7 let. Působnost MPK
mimo katastr obce, kde je zřízena je v oblasti severní průmyslové zóny v rozsahu
stanoveném veřejnoprávní smlouvou uzavřenou s obcí Ovčáry.
Výsledky činnosti
V roce 2009 strážníci MPK evidovali celkem 17.309 událostí, z toho 9.310 bylo
přestupkového charakteru. Průměrně řešil strážník tedy 274 přestupků za rok.
VÝSLEDNICE – r. 2009
Počet zaměstnanců města zařazených do městské policie celkem
- z toho strážníků
- z toho čekatelů
- z toho ostatních zaměstnanců
Věková struktura strážníků a čekatelů
- 21 – 30 let
- 31 – 40 let
- 41 – 50 let
Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení
- z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, vyjma
překročení nejvyšší dovolené rychlosti
- z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší
dovolené rychlosti
- z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomániemi
- z toho přestupků proti veřejnému pořádku
- z toho přestupků proti občanskému soužití
- z toho přestupků proti majetku
- z toho ostatních přestupků
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených
příslušným orgánům
- z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, vyjma překročení nejvyšší
dovolené rychlosti
- z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší
dovolené rychlosti
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42
40
0
2
7
21
12
5.485
4.535
156
10
294
3
483
4
210
55
17

- z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomániemi
- z toho přestupků proti veřejnému pořádku
- z toho přestupků proti občanskému soužití
- z toho přestupků proti majetku
- z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
- z toho ostatních přestupků
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii České republiky

2
12
2
121
0
1
178

Celkový počet obyvatel města ke konci kalendářního roku

31.020

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii

Ovčáry

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

236

Počet osob převezených na protialkoholní záchytnou stanici

47

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

14

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

5

Počet nalezených odcizených vozidel

1

Počet odchycených zvířat

126

Počet použití technických prostředků pro zabránění odjezdu
vozidla (botičky) podle § 17a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
Celková výše pokut uložených strážníky v blokovém řízení

2.807
3.059.800 Kč

Veřejný pořádek a majetkové přestupky
Nejčastějšími přestupky (mimo oblast dopravy), které strážníci řešili, byly
přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky na úseku územní samosprávy související
s veřejným pořádkem v počtu 3011 evidovaných záznamů, což proti roku 2008
nepředstavuje výraznější nárůst v této oblasti /r. 2008 – 2921 záznamů/. Z toho např.
zjištěné případy neoprávněně vylepených plakátů mimo určená plakátovací představují
723 událostí.
Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez domova
/bezdomovců/ evidujeme za příslušné období celkem 348 řešených událostí. Je zajímavé,
že došlo téměř ke shodě s r. 2008 /r.2008 – 343 událostí/. Toto potvrzuje naše nedávné
sdělení celoplošným médiím, že v této oblasti je situace ve městě stabilizovaná.
Na úseku přestupků proti majetku – v převážné většině týkajících se krádeží
v obchodech – je situace vzhledem k r. 2008 mnohem lepší – pokles o 23 % – celkem 703
událostí oproti 918 z roku 2008. V blokovém řízení zde bylo uloženo pokut za 476 400 Kč,
což je o 195 700 Kč méně proti roku 2008. Odboru sociální péče bylo postoupeno
k projednání 20 případů nezletilých osob.
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V roce 2009 provedli strážníci v 126 případech, kdy nebylo možno dohledat
majitele psa, odchyt zvířete. Je to přesně o 40 případů více proti roku 2008.
Za sledované období bylo zjištěno 289 závad. Po zjištění těchto závad, např.
poškozené, chybějící dopravní značení, poškozené komunikace, MPK vyrozumívá bez
zbytečných odkladů, následně též ověřuje, zda již došlo k jejich odstranění. Nárůst je zde
bezmála o 29 %.
Bezpečnost a plynulost silničního provozu
V oblasti dopravy bylo za hodnocené období řešeno celkem 8125 přestupků.
Přestupky v dopravě výrazně přesahují počet ostatních přestupků, na celkovém objemu se
podílely 87 % . Zde je nutno konstatovat 17 procentní nárůst oproti roku 2008.
Odtah vozidel
V roce 2009 byly MP Kolín prováděny odtahy silničních motorových vozidel
v souvislosti vozidlo jako překážka silničního provozu. Činnost v této oblasti byla
započata dnem 19. 3. 2009, poté kdy byl ustanoven smluvní partner města Kolína
k zajišťování této odtahové služby. Celkem bylo nařízeno 236 odtahů, z toho 155
dokončených a 81 nedokončených.
Měření rychlosti jízdy vozidel
V oblasti měření stanovené rychlosti vozidel je evidováno /od 5.5. do 30.11.2009/
celkem 174 zjištěných případů překročení rychlosti přenosným měřičem, na úsekovém
měření /od 19.5.2009 do 9.11.2009/ v ul. Ovčárecká pak bylo zjištěno a předáno
správnímu orgánu k projednání celkem 196 řidičů. Vlastní měření probíhalo od května
2009 z důvodů legalizace dopravního značení IP31a, IP31b, jehož instalace je zákonnou
podmínkou novelizovaného silničního zákona. V dalších listopadových dnech pak bylo
ukončeno měření na úseku v Ovčárecké ulici, po provedení nezbytných technických úkonů
bude zařízení instalováno v jarních měsících r. 2010 na jiném měřicím úseku.
Trestné činy
V roce 2009 se MPK spolupodílela na zjišťování trestné činnosti, ať již ve
spolupráci s občany, nebo z přímého výkonu služby, přičemž se v převážné většině případů
jednalo majetkové trestné činy. Celkem bylo zadrženo 178 pachatelů trestné činnosti a
zajištěno 5 osob, které byly v pátrání Policie ČR. Nalezeno bylo 1 odcizené vozidlo.
Stálé a mimořádné akce roku 2009
Stálé a mimořádné akce nepořádala MPK pouze v předchozích letech, ale i v tomto
roce. Tyto akce tvoří podstatnou část činnosti MPK. Nejedná se jen o represivní
působení. Je také potřeba upozornit i na skutečnost, že mnoho činností vykonává MPK pro
další orgány města. Následující přehled není proto zcela vyčerpávající, je pouze výčtem.
Stálé akce :
- ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí základních škol
- preventivní kontroly městských parků, lesů, haly a prostor ČD, dětských hřišť a
dětských hřišť a hřbitovů
- asistence při otevírání městských bytových a nebytových prostor
- náhradní doručování písemností orgánů obce /celkem 182 adresátů/
- zabezpečování veřejného pořádku při sportovních, kulturních a společenských
událostech
- spolupráce s firmou AVE Kolín s.r.o. při blokovém čištění komunikací
- odchyt toulavých zvířat
- zjišťování vraků a vedení související agendy
- asistence pracovníkům obce při vybírání poplatků
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- spolupráce s Nadací „Život 90“ /tělesně postižení/ v počtu 13 výjezdů
- kontroly mládeže v okolí škol zaměřené na úsek ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomániemi
Mimořádné akce :
- bezpečnostní dohled při průjezdu fanoušků fotbalových klubů
- zabezpečení pietního aktu u pamětní desky kpt. Morávka
- zabezpečení veřejného pořádku při nepovolených akcích
Technické zabezpečení
Vozový park – strážníci pro výkon služby využívají pět služebních vozidel, vybavených
zařízením pro online sledování provozu. Městský monitorovací systém – využíván obdobně
jako v roce 2008. Významnými pomocníky při řešení přestupků je i měřič hluku, přístroje
pro detekci alkoholu v dechu, termovize, narkotizační puška, odchytová tyč na toulavé psy,
apod. Strážníci zaznamenávají průběh řešení přestupků audio a video digitálními
zařízeními. Tato dokumentace je využitelná pro vyhodnocování postupu strážníků,
v dalším pak jako důkazní materiál pro případná správní řízení.. Na adrese
www.mpkolin.cz jsou zveřejněny průběžně aktualizované internetové stránky.
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že činnost městské policie nelze hodnotit pouze podle
nějakých ukazatelů, ale je třeba si uvědomit, že strážníci svým občanům pomáhají i
v situacích, kdy si tito nevědí rady, takže se stávají vlastně pro ně servisem, což je
významnou částí jejich práce, často nedoceněnou.
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