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1. Úvod, předmět činnosti, působnost 

 
Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením zastupitelstva města, obecně závaznou 
vyhláškou č. 3/2016 ze dne 14.11.2016 a je výkonným orgánem města, který primárně 
zajišťuje a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti svého 
města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Městská policie 
Jevíčko (dále jen „MP“) oficiálně zahájila svoji činnost dne 01.06.2017.  
 
Městskou policii řídí starosta města a pověřený strážník – velitel MP. Strážníci se řídí 
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Městské 
policie Jevíčko byla v předmětném roce zajišťována dvěma strážníky městské policie 
(dále jen „strážníky MP“), dvěma pracovníky zařazenými k městské policii – asistenty 
prevence kriminality (dále jen „APK“) a jedním pracovníkem bezpečnostní agentury 
ARAGON Security s. r. o., (dále jen „pracovník BA“).   
 
 
Hlavní úkoly: 
 
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění 
dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:  
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, 

- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,  

- dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města),  

- podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici nebo zvláštním zákonem, 

na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních 

komunikacích,  

- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného 

pořádku - a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní 

policii nebo zvláštním zákonem tak činí opatření k jeho obnovení,  

- podílí se na prevenci kriminality v obci (městě), 

- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (městě),  

- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

(města),  

- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 

údaje o obecní policii. 

Rozsah úkolů obecní policie je taxativně vymezen příslušným zákonem. Z logiky věci 
však plyne, že strážníci MP budou plnit i některé další úkoly, které nejsou výše 
specifikovány, ale právě vyplývají přímo či nepřímo ze zákona o obecní policii nebo 
zvláštních zákonů. Můžeme zde hovořit o úkolech, které mají podpůrnou úlohu ve 
vztahu k jiným orgánům a institucím - například může jít o zajišťování místa trestného 
činu proti vstupu nepovolaných osob, předvádění osob na žádost orgánů obce, 
doručování písemností pro orgány obce ve správním řízení, atd.   
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Místní – územní (katastrální) působnost: 
 
Činnost MP Jevíčko je tedy koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž 
prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek ve městě v rozsahu své působnosti. 
Z důvodu nízkého počtu strážníků není činnost MP Jevíčko zajišťována v nepřetržitém 
provozu, ale primárně v době úředních dní a víkendových nocí. Tato činnost je 
vykonávána v katastrálním území města Jevíčka, do kterého spadají i přidružené obce 
(místní části) Zadní Arnoštov, Mařín a osada Lípa. Na základě uzavřených dvou 
veřejnoprávních smluv, které byly odsouhlaseny Krajským úřadem Pardubického kraje, 
vykonává MP Jevíčko činnost i na katastrálním území obce Jaroměřice a přidružené obce 
Nový Dvůr, a dále pak i na katastrálním území obce Víska u Jevíčka (pozn.: od 
01.01.2018). 
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2. Přestupky 

 
Dle ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
je přestupek definován jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za 
přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li 
o trestný čin. Pachatelem přestupku může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba.   
K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Nestanoví-li zákon 
výslovně, že je třeba úmyslného zavinění, postačí zavinění z nedbalosti (§ 15 cit. 
zákona). 
 
Oblast odhalování, zjišťování, řešení a oznamování přestupků, patří mezi hlavní činnost 
strážníků, kteří tyto přestupky mohou řešit v příkazním řízení, a to uložením 
napomenutí nebo udělením pokuty (na místě zaplacené či na místě nezaplacené) nebo je 
oznamují příslušným orgánům (dle § 10 zák. č. 551/1991 Sb., o obecní policii).  
 
Za období od 01.07.2017 – do 31.12.2017, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno 
a zadokumentováno celkem 280 přestupků. Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky 
v počtu 249 skutků. Poté následovaly přestupky proti veřejnému pořádku v počtu 
19 skutků, dále přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě (porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 7 skutků. Nejméně 
zjištěných a zadokumentovaných přestupkových jednání bylo v oblasti přestupků proti 
majetku, a to celkem v 5 případech.   
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Zjištěné přestupky za rok 2017
celkem 280 skutků
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Graf č. 1 – celkový počet zjištěných přestupků a jejich rozčlenění 
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2.1. Dopravní přestupky 

 
Statisticky je podloženo, že nejvíce je tedy pácháno přestupků na úseku dopravy. 
Přestupky jsou páchány neukázněnými řidiči, kdy tito řidiči jednají v rozporu se svými 
povinnostmi, které jim ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. 
K nejčastějším dopravním přestupkům dochází v centru města, a jeho přilehlých ulicích, 
zejména na místech zákazu stání či zastavení.  
V roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 249 přestupků. 
 
 
 
2.2. Ostatní přestupky 

 

Do kategorie „ostatní přestupky“ zahrnujeme všechny další přestupky, které nejsou 
spojené s dopravou.  Řadíme sem např.: 

přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě - § 4 zák. č. 251/2016 Sb. 
přestupky proti veřejnému pořádku - § 5 zák. č. 251/2016 Sb. 
přestupky proti občanskému soužití - § 7 zák. č. 251/2016 Sb. 
přestupky proti majetku - § 8 zák. č. 251/2016 Sb. 
 
 
2.2.1. Přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě  
 
Strážníci MP Jevíčko dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města (OZV). 
Jedná se zejména o vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství, vyhláška č. 2/2013 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích, vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu, vyhláška č. 2/2017 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
kulturních podniků ve venkovních prostorech v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku, vyhláška č. 3/2017 o regulaci hlučných činností, vyhláška č. 4/2017 
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a Nařízení č. 1/2016, Tržní řád.  
V rozhodném období v roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 7 případů. 
 

 

2.2.2. Přestupky na úseku veřejného pořádku 
 
V rámci řešení přestupků na úseku veřejného pořádku řešili strážníci MP nejčastěji 
rušení nočního klidu. Dalšími řešenými přestupky na úseku veřejného pořádku byly – 
veřejné pohoršení, neuposlechnutí výzvy úřední osoby, znevážení postavení úřední 
osoby při výkonu její pravomoci či veřejné pohoršení. 
V roce 2017 bylo zadokumentováno celkem 19 těchto případů. 
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2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití 

 
V dané oblasti, tj. v oblasti dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití, 
strážníci MP prověřují zejména oznámení občanů, neboť se jedná většinou o ublížení na 
cti, drobné ublížení na zdraví či vyhrožování nižší intenzity a dalších různých forem 
narušení občanského soužití v podobě schválností či jiných hrubých jednání. Ve většině 
případů se jedná o přestupky návrhové, které v rámci řešení nespadají do naší 
kompetence. Přestupky byly podle konkrétní situace řešeny na místě, předány 
k došetření PČR OOP Moravská Třebová.  
V dalších případech byla MP Jevíčko spíše takovým konzultantem či osobním poradcem 
oznamovatelů – poškozených, kteří si nevědí rady se svými osobními či rodinnými 
problémy. Je třeba však zdůraznit, že tato konzultační (poradenská) činnost je pro 
místní občany velmi důležitým mezníkem v jejich rozhodování a pohledu na danou 
situaci, a to zejména proto, že se zde všichni znají a oni sami mají obavy z možných 
budoucích pomluv či ostudy, což by pro ně mohlo v jejich očích znamenat ponížení, 
osobní prohru nebo dokonce hlubší rodinné problémy.  
V roce 2017 byl zadokumentován pouze 1 případ, který byl následně kvalifikován jako 
trestní čin (viz. níže). 
 
 
2.2.4. Přestupky proti majetku 
 
V roce 2017 bylo strážníky projednáno (vyřešeno příkazem na místě – uložením pokuty 
na místě zaplacené – nezaplacené, předáno k prošetření na PČR OOP Moravská Třebová 
nebo oznámeno správnímu orgánu) celkem 5 přestupků na úseku majetku podle § 8 
zákona č. 251/2016 Sb.  
Jednalo se jak o drobné krádeže, tak i poškození věci. V rámci krádeží se jednalo 
o krádeže prosté – na veřejných prostranstvích, ale také o drobné krádeže v prodejnách. 
 
 
 
 
2.3. Dohled nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů, včetně 
kontrol dle zákona č. 65/2017 Sb. 
 
V rámci své činnosti prováděli strážnici preventivní kontroly v rámci zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se zaměřením na 
dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám v provozovnách, 
kde dochází k podávání alkoholicích nápojů a dále na přítomnosti dětí v provozovnách, 
kde jsou umístěny výherní hrací automaty. Činnost byla zaměřena i na zákaz kouření ve 
veřejnosti přístupném vnitřním prostoru, na nástupišti, v přístřešku a čekárnách veřejné 
dopravy apod. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o zcela nový zákon, byli lidé upozorňováni na tyto 
zákazy a ze strany MP se jednalo o preventivní činnost.  
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2.4. Řešení přestupků 

Jak již bylo uvedeno výše, řešení zjištěných přestupků ze strany MP je několik. Při řešení 
přestupkového jednání příkazem na místě, je možné udělit napomenutí, pokutu na 
místě zaplacenou či pokutu na místě nezaplacenou. V případě, že přestupce 
nesouhlasí s přestupkem nebo výší pokuty, je přestupkové jednání administrativně 
zpracováno a postoupeno místně a věcně příslušnému úřadu k rozhodnutí. 

Za rok 2017 bylo uděleno celkem: 

147x  – napomenutí  
69x  – bloková pokuta na místě zaplacená – v celkové výši: 15.800,-- Kč 
7x – bloková pokuta na místě nezaplacená – v celkové výši: 8.200,-- Kč 
57x  – oznámení (postoupení) věci + věci (přestupky) k dořešení 
 

V rámci administrativy bylo zpracováno celkem 117 čísel jednacích (ČJ).  
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3. Trestné činy 
 
 
Strážníci MP Jevíčko v roce 2017 zjistili celkem 4 trestné činy. Jednalo se o následující 
trestné činy: poškození cizí věci - § 228 tr. zákoníku – (sprejerství), ublížení na zdraví - § 
146 tr. zákoníku – (fyzické napadení), ohrožení pod vlivem návykové látky - § 274 tr. 
zákoníku – (spočívající v řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog).  
V prvním případě se jednalo o neznámého pachatele. Ve věci ublížení na zdraví byl tento 
skutek překvalifikován z přestupku na trestný čin. V posledních případech se jednalo o 
pachatele – řidiče vozidel, kteří byli zadrženi (zajištěni) na místě a předáni hlídce PČR 
OOP Moravská Třebová.  
Dále pak strážníci MP Jevíčko úzce spolupracovali s pracovníky služby kriminální policie 
a vyšetřování, kterým bylo předáno několik podmětů týkající se možné trestné činnosti 
ve městě.  
 
 
 

4. Ostatní činnost 

Mezi ostatní činnost strážníků MP Jevíčko za dané období, tj. za období druhé poloviny 
2017, jsme zařadili vybrané činnosti MP Jevíčko, a to: odchyt zvířat, spolupráce se 
složkami IZS, preventivní – přednáškovou činnost, účast na akcích konaných ve městě a 
evidenci ztrát a nálezů. Jednotlivé tyto činnosti jsou popsány níže. Je třeba upřesnit, že se 
nejedná o všechny činnosti MP, ale pouze o výběr určitých činností, které byly 
vykonávány ve větším rozsahu.   

 

4.1. Odchyty zvířat 

 
V roce 2017 odchytli či jinak zajistili strážníci MP celkem 16 volně pobíhajících psů, 
které následně předali majitelům, případně převezli do útulku pro psy v Čechách pod 
Kosířem nebo do „Zeleného Vendolí“.  
V rámci odchytu zvířat pak strážníci zajistili nebo od občanů převzali několik toulavých 
koček (koťat), kterým se následně podařil zajistit nový domov v případě, že se o ně jejich 
majitel nepřihlásil. Jednalo se řádově o dvě desítky případů. 
V této souvislosti je třeba zmínit výbornou spolupráci s veterinární lékařkou MVDr. 
Evou KOUŘILOVOU, ale také s pracovnicemi TIC Jevíčko, které se aktivně podílely na 
vyhlašování informací o zajištěných zvířatech. 
 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v rámci své činnosti se MP zaměřuje i na sběr 
kadáverů uhynulých zvířat, kterých bylo za dané období v počtu tří kusů. MP tato 
uhynulá zvířata odborně odstranila a zajistila jejich převoz do spalovny. 
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4.2. Spolupráce se složkami IZS 

 
V roce 2017 spolupracovali strážníci MP Jevíčko se složkami IZS, a to jak se složkami 
základními, tak i se složkami ostatními. Největší podíl spolupráce byl v téměř 
každodenním služebním styku s Policií ČR. Dále MP velice úzce spolupracovala 
s Jednotkou SDH Jevíčko a následně se  HZS a ZZS.  
K velice časté spolupráce s Jednotkou SDH Jevíčko patřila asistence MP Jevíčko při 
vzniklých mimořádných událostech, kterých bylo v roce 2017 velmi mnoho (viz. zpráva 
velitele JSDH). Jednalo se o dopravní nehody, překážky na silnici či rizikové kácení, kdy 
asistence spočívala v zajištění místa, řízení provozu apod.  

 
 
4.3. Preventivní – přednášková činnost 
 
Preventivní - přednášková činnost byla primárně zaměřena na představení se Městské 
policie Jevíčko široké veřejnosti, a to vzhledem k tomu, že se jednalo o nově zřízenou 
složku (města), která zde zahájila svoji činnost.  
Z obecného hlediska se jednalo převážně o přiblížení a sdělení všem občanům, jakým 
způsobem byla zřízena MP Jevíčko, jaká jsou oprávnění strážníků MP a jejich povinnosti, 
a dále informace o sídle MP a kontaktech na jednotlivé strážníky. Dále pak byla široká 
veřejnost seznámena s prací městské policie, a to vše prostřednictvím informací 
zveřejněných v Jevíčském zpravodaji, ale také při osobním setkání se strážníky 
samotnými.  
 
 
4.3.1. Přednášky na základních školách  
 
Hned na začátku svého působení, navštívili strážníci MP Jevíčko Mateřskou školu 
Jevíčko, kde dětem všech tříd představili služební vozidlo a další služební pomůcky.  
Po domluvě s Mgr. Janou Junkovou proběhla beseda se žáky 5. třídy ZŠ Jevíčko, kterým 
byla přiblížena práce MP a Policie ČR, byli jim zdůrazněny rozdíly mezi jednotlivými 
složkami policie a vhledem k věku přednáška směřovala na téma dodržování předpisů 
na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Okrajově byla nastíněna 
kriminalita mladistvých (krádeže, alkohol, drogy a šikana). Po přednášce byla dětem 
umožněna prohlídka služebního vozidla a služebních pomůcek. Přednáška byla 
ukončena prohlídkou služebny MP Jevíčko.  
 
4.3.2. Přednášky v rámci spolků  
 
V rámci spolků či sdružení se MP Jevíčko představila jednotlivým představitelům a 
členům postupně (v průběhu výkonu služby).  
Preventivě a výchovně působili strážníci MP v rámci své činnosti – při kontrolách 
příměstských táborů, kdy úzce spolupracovali s vedoucími táborů a na jejich žádost byly 
prováděny besedy. V některých případech byla dětem umožněna návštěva služebny MP 
Jevíčko.  
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4.3.3. Přednášky pro seniory    
 
V rámci přednášek pro seniory se MP Jevíčko s těmito sešla při setkání seniorů se 
zástupci města, při jejich plánovaných besedách – v Jevíčku a Zadním Arnoštově. Při této 
příležitosti byla přítomným občanům představena Městská policie Jevíčko jako celek, 
včetně promítání prezentace, kde byla detailně představena věcná a místní příslušnost 
MP 
a také oprávnění a povinnosti strážníků.  
V samostatných besedách se seniory – se zaměřením na jejich bezpečnosti, bude MP 
Jevíčko pokračovat i dalších letech. 
  
 
4.4. Účast na akcích konaných ve městě 
 
V této části zprávy o činnosti je opět na místě podotknout, že se jedná o období od 
01.06.2017 – do 31.12.2017. V tomto období se MP Jevíčko významným podílem 
podílela na zajištění bezpečnosti při významných akcích pořádaných MěÚ Jevíčko, 
případně jinými institucemi na území města. Jednalo se především o zajištění 
bezpečnosti v době konání akcí: 

 
TRADIČNÍ JEVÍČSKÁ POUŤ 2017 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO 1879 – 2017 - oslavy 120. výročí založení gymnázia 
PARLAMENTNÍ VOLBY – 2017 

PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – dárečková neděle + rozsvícení vánočního stromu 
VÁNOČNÍ JARMARK – 2017 

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 

 
U těchto akcí prováděla Městská policie Jevíčko dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku a úzce spolupracovala s pořadatelskou službou. Všechny akce proběhly bez 
větších problémů a stížností z řad veřejnosti.  
 
Nejen v této souvislosti, ale také v souvislosti s odchytem zvířat či problematiky ztrát a 
nálezů, je mou povinností zmínit velice kvalitní spolupráci s pracovnicemi TIC, které 
vždy včasně, ochotně a aktivně spolupracují v rámci vyhlášení jednotlivých případů a 
oznámení, zejména v případech zatoulaných či odhozených zvířat. Jejich profesionalita a 
pracovitost je patrná z každodenní činnosti, ale zvláště při pořádání pouti a jarmarku.  
   
 
4.5. Ztráty a nálezy 
 
V rámci své činnosti spravuje Městská policie Jevíčko evidenci a úschovu nalezených 
věcí, předaných na MěÚ Jevíčko (TIC, MP, atd.). MP Jevíčko provádí patřičnou evidenci 
nálezů plynoucí ze zákona, a dále v této souvislosti činí další kroky ke zjištění jejich 
majitelů. Jedná se zejména o pořízení fotografií a jejich následné umisťování na webové 
stránky MP či MěÚ. Ve spolupráci s pracovnicemi TIC pak zajišťuje vyhlášení relace 
pomocí městského rozhlasu. V této činnosti s MP úzce spolupracuje pan Martin HEGER, 
DiS., který zajišťuje technickou podporu.  
Co se týče V roce 2017 eviduje MP Jevíčko celkem 36 ztrát (nálezů). Jedná se o nálezy. 
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5. Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 
 
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je provozován v souladu se 
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, resp. se zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii ČR 
a zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění. Režim dispečerského stanoviště musí bát zajištěn tak, aby manipulaci s 
příslušnou technikou prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a je zde 
zabráněno vstupu nepovolaných osob. K pořízeným záznamům mají přístup pouze 
příslušné orgány (městská policie, Policie ČR) a činnost obsluhy MKDS musí být 
důsledně kontrolována. 
 
Primární (základní) charakteristikou provozování a využívání městského kamerového 
dohlížecího systému je jejich preventivní funkce. Za pomocí MKDS se vytvářejí tzv. 
bezpečné zóny.  V exponovaných lokalitách je MKDS instalován v místech, kde se 
nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, 
komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst. MKDS slouží k dohledu 
v místních záležitostech veřejného pořádku, k předcházení pouliční protiprávní činnosti 
(trestné činy – přestupky), ale jsou vhodným prostředkem, který se dá využít pro 
aktuální koordinaci postupu složek IZS - bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby 
apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů. 
 
V rámci realizace MKDS Jevíčko, byly v roce 2017 započaty počáteční, tzv. „projektové“ 
kroky směřující k vybudování MKDS a ustanovení bodů vhodných k umístění 
jednotlivých kamer a k umístění záznamového a dohlížecího centra. Jako nejvhodnější 
místo k umístění takového centra je nepochybně služebna MP Jevíčko. V následujících 
letech se bude MKDS rozvíjet v podobě navýšení jednotlivých kamerových bodů. 
Doporučení rozšířit kamerový systém bude vytvořeno samostatně v projektu, který se 
touto konkrétní záležitostí bude zabývat hlouběji. 
 

Kamery se zaměřují především na: 

 

➢ pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel) 

➢ výtržnictví, fyzické napadání osob 

➢ ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních 

společností, drobných provozoven) 

➢ ochranu majetku soukromých osob 

➢ ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel 

➢ projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, 

vylepování plakátů 

➢ nedovolené parkování 
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6. Závěr 
 
Závěrem hodnocení činnosti Městské policie Jevíčko je třeba zdůraznit nejen to, že se 
předmětné hodnocení týká období od 01.06.2017 do 31.12.2017, ale také skutečnosti, že 
první měsíce činnosti MP byly věnovány všem důležitým záležitostem souvisejícím 
s administrativním a skutečným provozem této nově vzniklé složky města.  
 
Jak jsem již citoval v úvodu této zprávy, od začátku roku 2018 rozšířila MP Jevíčko svoji 
působnost i na katastrální území obce Víska u Jevíčka, a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy, která byla schválena Krajským úřadem Pardubického kraje.  
 
V roce 2018 čeká Městskou policii Jevíčko podstatná změna spočívající v tom, že dojde 
k navýšení počtů strážníků o jednoho strážníka. Důvodem je skutečnost, že Město 
Jevíčko, ukončí (neprodlouží) dosavadní smlouvu s bezpečnostní agenturou ARAGON 
Security s. r. o., jejíž zaměstnanci v Jevíčku působili přibližně 3 roky před založením 
samotné městské policie, ale také zde působí ještě v současné době, kdy doplňují početní 
stav strážníku MP. Dalším a velmi podstatným důvodem, proč vedení města k tomuto 
kroku přistoupilo je fakt, že na rozdíl od pravomocí strážníka MP nejsou pravomoci 
pracovníka BA ARAGON Security téměř žádné a jejich „samostatná“ činnost spočívá 
pouze v dohledu nad vzniklou situací, kdy v drtivé většině případu takový pracovník 
zastává pozici prostého diváka.   
Za tímto účelem bylo vypsáno výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Jevíčko, 
do kterého se přihlásili celkem 4 uchazeči. V současné době předmětné výběrové řízení 
stále probíhá. 
 
Další výrazné změny MP Jevíčko v roce 2018 neplánuje a nadále se budeme zaměřovat 
na plnění všech úkolů a činností MP jak tomu bylo i v roce 2017. Skutečnosti, které 
vyvstanou v průběhu této činnosti a budou si žádat určité změny v činnosti MP, se budou 
řešit operativně (ad hoc). Veškerou naši činnost budeme vykonávat tak, abychom 
uspokojili nejen vedení Města Jevíčka, ale také všechny slušné občany, kteří si toto zcela 
jistě a právem zaslouží.  
 
V rámci výkonu služby se i v roce 2018 zaměří strážníci na preventivní a osvětovou 
činnost, která bude realizována formou různých přednášek, besed či seminářů, a bude 
zaměřená na celé spektrum bezpečnosti (fyzická bezpečnost – aktivní i pasivní, 
bezpečnost v dopravě, prevence kriminality – krádeže, alkohol, drogy, šikana atd.). 
Výběr problematiky budu samozřejmě záviset a bude koncipován dle různých cílových 
skupin – děti, dospělí, senioři apod.   
 
Domnívám se, že i přes takto krátkou dobu, která je nyní na hodnocení činnosti MP 
„poskytnuta“, je třeba hodnotit činnost MP velice pozitivně.  
 
 
 
      Vypracoval:   Mgr. Bc. Dušan Tejkal 
           velitel MP Jevíčko  
 
  


