ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTSKÉ POLICII MILOVICE
Městská policie byla v Milovicích založena na základě Obecně závazné vyhlášky města č.1/2009,
kdy od března 2009 byli přijati postupně čtyři strážníci a postupně se do března 2010 početní stav
zvýšil na celkový počet 13 strážníků včetně velitele. Od 14. 6. 2012 je ve městě zřízen Městský
kamerový dohlížecí systém (MKDS), který obsluhují 4 operátoři po celých 24 hodin denně. Od této
doby je zajištěn nepřetržitý výkon služby na operačním středisku MP, kde se přijímají všechna
telefonická oznámení a provádí dohled nad MKDS.
V současné době je Městská policie v Milovicích plně personálně naplněna, všichni strážníci mají
platné osvědčení, MP disponuje jedním osobním vozidlo v barevném provedení. Dále disponujeme
dvěma jízdními koly, prostředky pro odchyt toulavých psů, měřičem rychlosti silničních vozidel.
Postupně se MP vybavuje dalšími prostředky, které potřebuje pro svou činnost.
Městská policie je oprávněna vykonávat oprávnění, stanovené příslušnými zákony jen na územní
města (všechna katastrální územní města), které Městskou policii zřídila, na území jiné obce jen na
základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené v souladu s platnými právními předpisy. Naše město má
v současné době dvě takové smlouvy uzavřené a to s obcí Jiřice a obcí Stratov.

1

Činnosti, které obecní policie zajišťuje:
Podle § 2 zákona 553/1991 Sb. obecní policie při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku:











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 (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
Hlavní úkoly, které jsou naší MP stanoveny (priority činnosti



Parkování – zvýšený dohled nad
dodržováním pravidel silničního provozu



Vandalismus – sprejerství, ničení
městského mobiliáře



Dodržování obecně závazných vyhlášek
města Milovice – pejskaři

2.

Jak nás kontaktovat

Bez ohledu na to kde se hlídka MP právě nachází lze ji kontaktovat

Město Milovice–Městská policie
nám. 30. června 508
289 24 MILOVICE

č. 325516880, 325517170

mp@mesto-milovice.cz
dále je možné městskou policii kontaktovat denně cestou operačního střediska v terénu nebo na
služebně.

Další kontakty naleznete na webových stránkách Města Milovice pod odkazem Městská policie
http://www.mesto-milovice.cz/policie.asp, zde jsou uvedeny v položce kontakty e-mailové adresy jak
MP, tak jednotlivých strážníků.
3.

Jakým způsobem je zajišťováno plnění stanovených úkolů

Výkon služby je zajišťován 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, kdy jsou strážníci rozděleni do směn
a tyto směny se střídají po 12-ti hodinách.
Od pondělí do pátku v době od 07:00 do 19:00 je zpravidla zajišťována služba jedním strážníkem
na služebně určeným pro příjem oznámení a vyřizování dalších agend vedených strážníky a také
k zajištění vysílání dvoučlenné hlídky, která je v terénu, podle potřeb na místa událostí. V noční době
od 19:00 do 07:00 a v sobotu, neděli a ve svátek je služba zajištěna jednou dvoučlennou hlídkou, nebo
podle potřeb tříčlennou hlídkou v terénu.

