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Seznam použitých zkratek: 
 
PCO   pult centralizované ochrany 
EZS  elektronická zabezpečovací signalizace 
EPS  elektronická požární signalizace 
PTZS  poplachový tísňový zabezpečovací systém (nové souhrnné označení pro systémy EZS a EPS) 
TPZOV  technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla 
PZS VNOL  protialkoholní záchytná stanice Vojenské nemocnice Olomouc 
MKDS  městský kamerový dohlížecí systém 
MP   městská policie  
MPPV  Městská policie Prostějov 
MMPV  Magistrát města Prostějova 
IP  protokol TCP/IP (v tomto případě myšleny datové přenosy z kamer) 
VPN  virtuální privátní siť 
WATCHDOG název softwaru  pro střežení objektů 
MFČR  Ministerstvo financí České republiky. 
KÚ Olomouc Krajský úřad Olomouc 
ROUTER  router je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá 

datagramy směrem k jejich cíli 
IPsec IPsec, plným názvem Internet Protocol Security, je standardizovaná skupina protokolů pro 

zabezpečení IP komunikace mezi dvěma koncovými systémy. Obsahuje obousměrnou autentizaci a 
vyjednání kryptografických metod a klíčů 

MODEM zařízení, které se stará o komunikaci mezi počítači, vnitřní a vnější sítí 
MOTOTRBO označení systému digitálního přenosu  rádiových stanic  od  firmy Motorola  
TRBONET software pro monitorování a ovládání stanic MOTOTRBO 
MW mikrovlný bezdrátový spoj pro přenos videosignálu  
GPS Global Positioning System, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový systém, s jehož 

pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti 
metrů. 

N95 automobilový benzín s oktanovým číslem minimálně 95 dle ČSN/EU 
LPG alternativní pohon na plyn „propan-butan“ 
SW programové vybavení elektronických přístrojů 
HW technické vybavení elektronických přístrojů 
PIS  preventivně informační skupina Policie České republiky 
UMTS, LTE mobilní vysokorychlostní připojení datových sítí telefonních operátorů 
VOX systém pro varování a informování obyvatelstva(městský rozhlas) 
PHM pohonné hmoty pro služební vozidla 
IZS Integrovaný záchranný systém  (policie, záchranná služba, hasiči, ostatní složky) 
REDAT záznamové zařízení pro záznam telefonie a radioprovozu 
SSZ Správa sociálního zabezpečení 
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1. Rozpočet 

 
V roce 2018 hospodařila městská policie se schváleným upraveným rozpočtem 45.054 tis. Kč, 

jako celkovým provozním rozpočtem včetně zaúčtovaných přijatých dotací. V rámci programu prevence 
kriminality byl přijat dotační titul z Ministerstva vnitra a Olomouckého kraje na rok 2018. Investiční a 
neinvestiční prostředky na  dotace byly přijaty v průběhu roku v celkové výši 662.500,- Kč na projekty 
situační prevence a to  „Modernizace a MKDS  - 5 kamer “, celkový náklad 1.067 tis. Kč. Na dodávku 
zařízení bylo vypsáno výběrové řízení a zařízení bylo zakoupeno za nejnižší nabídnutou cenu. V rámci 
projektu neinvestičních dotací byl realizován projekt „Forenzní značení syntetickou DNA jízdních kol a 
invalidních vozíků II. etapa“ celkové náklady na projekt 51.756,- Kč. Další z realizovaných investičních 
projektů byl „Modernizace datového propojení Policie ČR“, kde byla získána dotace ve výši 100. tis Kč 
od Olomouckého kraje. Realizace tohoto projektu si vyžádala 276. tis Kč. 

Do provozního rozpočtu bylo zahrnuto na rok 2018 požadované navýšení nad stanovený 
koeficient 1,0 při návrhu rozpočtu. Položka na údržbu ve výši 696 tis. Kč určená mimo jiné i na opravy 
kamerového systému města byla vyčerpána na 75,89 %, z důvodu menší nákladovosti při realizaci 
oprav. Položka na služby ve výši 696 tis. byla vyčerpána na 90,77%.  

Na příjmové části kapitoly 13 bylo přijato celkem 2.112 tis. Kč. Z toho na uložených blokových 
pokutách 1.014 tis. tj. 101,44 % schváleného rozpočtu. (Plánovaná částka příjmů na rok 2018 byla 
1.000 tis. Kč). Objem plánovaných příjmů z uložených pokut na kapitole 13 byl v roce 2018 překročen. 
V roce 2012 byla zařazena do příjmové stránky rozpočtu v kapitole 13 položka pro výběr poplatků za 
přiložení a odstranění TPZOV(„botiček“), tento úkon musí uhradit provozovatel (vlastník) vozidla. Dle 
nařízení města je poplatek stanoven na 300 Kč. Poplatek byl v roce 2018 vybrán v celkové výši 219 tis. 
Kč tj. 109,52 %  a  plánované plnění překročeno, což je způsobeno vyšší mírou využívání prostředků 
TPZOV.   

Celková příjmová stránka rozpočtu byla naplněna na  2.112 tis.,  co že 100,01% upraveného 
rozpočtu. Počet nařízených odtahů vozidel, které tvořily překážku silničního provozu dle § 45/4 zák. 
361/2000 Sb., byl proveden 31x, za odtahy vozidel bylo uhrazeno 38,6 tis Kč.  Do příjmové stránky 
rozpočtu jsou zahrnuty i dotace prevence kriminality v celkovém objemu 662,5 tis. Kč. 

Na rok 2019 jsou finanční prostředky na mzdy plánovány v celkové výši 38.916 tis. Kč.(včetně 
zákonných odvodů). Zde je zohledněno navýšení prostředků dle platových postupů, úprava mezd dle 
nařízení vlády včetně ostatních položek související s osobními výdaji na rok 2018. Navýšení provozního 
rozpočtu bylo schváleno o částku 1.073 tis Kč. Celkový rozpočet MP kap. 13 na rok  2019 je  50 503,71  
tis. Kč, včetně plateb za pracovní neschopnosti, které hradí zaměstnavatel a připravovaných 
investičních akcí. Za zmínku stojí i poskytování refundací mezd uvolněných strážníků od Ministerstva 
obrany, kteří se účastní cvičení aktivních záloh. V roce 2018 byla pro stavební a údržbové práce  budov 
uplatňována přenesená daňová povinnost objednatele. 

1.1 Pohledávky – uložené pokuty, nezaplacené pokuty 

Za rok 2018 bylo uloženo celkem 525 pokut na místě nezaplacených zapsaných v systému 
DDP v celkové částce 174,7 tis. Kč, z toho zaplaceno již bylo 42,20 tis. Kč. Částky jsou obdobné jako 
v roce 2017. Ve spolupráci s finančním odborem se daří tyto pohledávky vymáhat a to i za předchozí 
roky. Celkem k 31. 12. 2018 činí částka na pohledávkách ve všech položkách 956 976,67 tis. Kč,  a 
vykazuje mírné zvýšení oproti roku 2017. Vymáhání pohledávek připravuje a zajišťuje pracovník 
městské policie a předává je finančnímu odboru magistrátu. Mimo tyto pohledávky eviduje městská 
policie i pohledávky za úhradu odvozů do PZS VNOL  do Olomouce, pohledávky za způsobené škody 
zaměstnavateli, úhrady poskytnutého vzdělání strážníkům, kteří ukončili pracovní poměr a refundace 
mezd aktivních záloh. Další položkou, která je předávána byť v minimálních případech, jsou poplatky 
za přiložení a odstranění TPZOV. Tyto poplatky jsou vymáhány na provozovateli vozidla. Odvozy do 
PZS VNOL byly provedeny v 24 případech. Celková neuhrazená částka za převozy je 189.344,79 Kč. 

 
Evidované pohledávky v kapitole 13 - stav k 31. 12. 2018 – včetně předchozích let 
 
pohledávky – pokuty  Policie          - 1303          696 036,00 Kč   
pohledávky – náhrady škody MP              - 1305               12 851,60 Kč                                 
poplatky – dle nařízení města MP (TPZOV)      - 1350               31 844,28 Kč                                     
poplatky – dle nařízení města MP (ODTAHY)   - 1351               26 900,00 Kč                                     
pohledávky – náklady na odvoz do PZS    - 1310             189 344,79 Kč 
Celkem                     956 976,67 Kč  
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1.2 Pokutové bloky, jejich vydávání a kontrola 

 
Od 01. 07. 2017 byly strážníkům vydány nové vzory pokutových bloků – příkaz na místě bez 

uvedení nominální hodnoty pokutového bloku. Evidence pokutových bloků je vedena bez finanční 
částky na bloku a na jednotlivé „listy“ kde se vepisuje ukládaná částka. V roce 2018 bylo vydáno 
potrestaným osobám 4592 listů. Od strážníků bylo do 31. 12. 2018 přijato 837,2 tis. Kč 
v hotovosti a odevzdáno do pokladny na účet města Prostějova za výše uvedené pokutové bloky 
(listy) vydané potrestaným osobám.(Tabulka č. 1). Kontroly vydaných bloků jsou prováděny čtvrtletně 
odpovědným pracovníkem, kontroly pokladny městské policie finančním odborem MMPV. V rámci 
vnitřní kontroly je prováděna 1x ročně komplexní inventura pokutových bloků, bloků na místě 
nezaplacených a přijatých finančních hotovostí za pokuty, které byly uloženy potrestaným osobám. 

 
Tabulka 1  Pokutové bloky 

 
Staré bloky (vydané) budou vyúčtovány na MFČR prostřednictvím KÚ Olomouc a poté skartovány. 

1.3 Investice 

V roce 2018 byly realizovány investiční akce (strojní investice) začleněné v rozpočtu města na kapitolu 
13 : (skutečné náklady v Kč k 31. 12. 2018) 
 
 

 Nákup 10 ks radiostanic (výměna)  126 tis. Kč  

 Server REDAT – záznam audio (telefony a radiostanice – aplik. server) 149 tis. Kč  

 Modernizace kamerových bodů – (Dolní, Janáčkova)   327 tis. Kč 

 Modernizace kamerových bodů – Vojáčkovo náměstí)   182 tis. Kč 

 Datové propojení Policie ČR -  Újezd (dotace Olomoucký kraj)   275 tis. Kč 

 Modernizace kamerových bodů – (5 kamer – získaná dotace)            1.067 tis. Kč 

 Pořízení dvou služebních vozidel s výstražným zařízením 836 tis. Kč  

 Výměna rádiového převaděče   75 tis. Kč  
 

     
Investiční akce  - nákup 10 ks radiostanic 
MOTOROLA – MOTOTRBO 
 

Nákup nových 10 kusů radiostanic byl schválen  
v rozpočtu 2018 v kapitole 13 a v průběhu roku 
realizován. Na investiční akce byla vypsána výběrová 
řízení dle směrnice 2/2018.Do konce roku 2018 byly 
všechny investiční akce realizovány. 
 
1.4 Stavební práce a údržba budovy 

 
 Budova Havlíčkova 4 
 
Během roku 2018 probíhaly práce na úpravě budovy, 
zejména nátěry oken a dveří, dále opravy oken a pak 
běžné údržbové práce vnitřních prostor městské 
policie dle plánu údržby. V roce 2018 byla opět 
věnována velká pozornost operačnímu středisku tak, 
aby byly provedeny plánované udržovací práce. 
Docházkový a přístupový systém vybudovaný v roce 
2012 je využíván pro řešení režimu omezení vstupu 

osob a vozidel. V roce 2019 je plánováno rozšíření přístupového systému na budovu Vápenice 27 a do 
některých prostor Havlíčkova 4, předběžná cena na rozšíření je 350 tis Kč.  Zabezpečení úklidu budovy  

Počet kusů  vydaných pokutových bloků (listů) Odvedeno 
celkem 

na účet města 
(tis. Kč) 

Na místě zaplacené (ks) Na místě nezaplacené (ks) 

4592 525 837,20 

Obr. 1 Nové radiostanice Motorola 
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Havlíčkova 4 a Vápenice 27 provádí úklidová firma, která byla v rámci zabezpečení úklidu budov 
magistrátu a městské policie vybrána s nejnižší nabídkovou cenou úklidu. Vzhledem ke stáří budovy 
Havlíčkova 4 bude nutné i v dalších letech věnovat zvýšenou pozornost údržbě celého objektu.  
 

V polovině roku 2017 byla realizována  rekonstrukce prostor budovy Vápenice 27 pro rozšíření 
prostor městské policie dokončena. Nyní jsou zde umístěni strážníci okrsková služby, skupina prevence 
a technik MKDS a PCO. V rámci schváleného navýšení položek rozpočtu kapitoly 13 byly a do konce 
roku 2017 byly toto prostory vybaveny nábytkem a IT technologiemi. 
 

2. Situační prevence   

 

Městský kamerový dohledový systém 

  
Situační prevence je 

zaměřena na odstraňování 
kriminogenních situací, na 
omezování příležitostí k páchání 
protiprávních činů a tím zvyšování 
rizika dopadení pachatele, 
zejména pak se zvyšuje šance na 
prokázání jejich trestné činnosti. 
Opatření situační prevence mají 
převážně charakter technický, 
administrativní a organizační. 
Jedním z účinných nástrojů 
situační prevence jsou i městské 
kamerové systémy  - zlepšení 
dohledu nad lokalitou. Zavádění 
situační prevence je mnohdy 
rychlejší a účinnější než projekty 
sociální  prevence. Mezi negativa 
lze však uvést možný přesun 
kriminality do jiných lokalit (přesun 

kriminality teritoriální nebo časový). 
S potřebou dohledu nad lokalitami ve městě Prostějov, a to 

zejména na veřejných místech, byl v průběhu uplynulých 28 let 
realizován v rámci opatření situační prevence (dohled na 
problematické lokality), městský kamerový dohledový systém. 
Kamerový systém slouží zejména pro monitoring veřejných 
prostranství ve městě, ochraně osob a majetku. Rozmísťování 
kamer je v souladu se zjišťovanými kriminogenními faktory 
(ochrana veřejného pořádku, dohled na bezpečnost osob a 
majetku) a  požadavky Policie ČR.  Obecně byly již městské 
kamerové systémy v České republice budovány již na počátku 
devadesátých let. Celková úroveň těchto zařízení odpovídala jak 
finančním, tak technickým možnostem té doby.  V Prostějově se 
o budování kamerového systému uvažovalo již v minulosti. 
Teprve až v roce 1999 byla schválena investiční položka na 
výstavbu prvních dvou kamer na rok 2000. V uvedeném roce bylo 
započato s výstavbou městského kamerového dohlížecího 
systému ve středu města a to na Žižkově náměstí  a náměstí  T. 
G. Masaryka. Bylo zahájeno výběrové řízení a z předložených 
nabídek vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou. První dvě 
kamery byly osazeny na budově radnice, náměstí T. G. Masaryka 
130/14 (tehdy Městský úřad Prostějov, nyní Magistrát města 
Prostějova) a objektu na Žižkově náměstí č. 85. Kamerový 

Obr. 2 Nová kamera MKDS 

Obr. 3 Anténa mikrovlného spoje 

MKDS 
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systém se tak začlenil mezi další účinné nástroje Městské policie Prostějov pro monitorování a řešení 
veřejného pořádku v uvedených lokalitách. V současné době (rok 2019) je instalováno 26 kamer na 26 
monitorovacích místech, dále má MKDS 4 mobilní kamery, z nichž tři jsou IP a jedna analogová s IP 
převodníkem. Do konce roku 2018 byla již realizována modernizace a přechod na kamery s vysokým 
rozlišením (IP – HD Kamery). Dále byly realizovány 2 panoramatické kamery typu „Optera“ a projekt 
propojení Policie ČR do on-line přenosu a kamerových záznamů. V rámci výstavby kamerového 
systému se během jednotlivých etap podařilo vytvořit tzv. „bezpečný koridor“ a umístit kamery na 
místech kde dochází nejčastěji k páchání trestné činnosti. Na vyžádání Policie ČR jsou zálohovány 
důležité obrazové záznamy k různým případům trestné činnosti a k dalšímu využití a dokumentaci 
jiných protiprávních jednání. Umísťování kamer v jednotlivých etapách bylo a je, prováděno v souladu 
s potřebami monitorování problémových lokalit ve městě a ve spolupráci s Policií ČR, která zpracovává 
analytickou zprávu a vydává doporučující stanovisko pro jednotlivá kamerová místa. Průzkum týkající 
se bezpečnosti občanů ve městě a jejich postoj k městskému kamerovému dohlížecímu systému byl 
zpracován již v roce 2011 pro přípravu „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 
2012“. Aktuální průzkum za rok 2018 bude nyní podkladem pro projekty prevence kriminality ve městě 
Prostějově pro rok 2019. V minulých letech došlo k výraznému posunu v technologii přenosu a 
zobrazování obrazu směrem k vysokým rozlišením, což vyžaduje modernizaci kamerových bodů pro 
zachování technické úrovně celého kamerového systému a jeho užitné hodnoty. 
 
 

Kamerový systém, jak již je uvedeno výše, buduje, udržuje a  provozuje Městská policie Prostějov 
od roku 2000. V roce 2018 byly realizovány údržbové práce a opravy pro zlepšení funkčnosti a efektivity 
monitoringu celého systému. V současné době je instalováno 27 stálých otočných kamer a 4 mobilní 
kamery, které přenáší data přes operátora T- mobile V roce 2018 byla v rámci projektů prevence 
kriminality, zprovozněna nová mobilní kamera, kterou jsme sestavili ve vlastní režii, tak aby plně 
vyhovovala potřebám městské policie a byla snadno přemístitelná. 

 
Mobilní kamera vlastní konstrukce 
 
V roce 2019 je počítáno s dalším projektem modernizace kamer městského kamerového systému, 

předpoklad je opětovné získání dotace na modernizaci pěti kamerových míst a realizace nových kamer  
na ulici Brněnská a Olomoucká. (z vlastního rozpočtu). 

 
Předpokládaný rozpočet 1.200 tis Kč 
Kamerová místa 5x: 

1. Plumlovská (Anenská) 
2. Plumlovská (SSZ) 
3. Svolinského 
4. Wolkerova 
5. Dukelská brána (Zlatá brána) 

 
Mimo tyto kamery budou realizovány další kamerová místa financována z kapitoly 13 – městská policie, 
zejména panoramatické kamery. 
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Forenzní analýza videa  

 
V rámci dalšího zkvalitňování  výtěžnosti dat kamerového systému je navrhován projekt pro 

forenzní analýzu videa. Jedná se o software, který nabízí inovativní funkce a nástroje pro forenzní 
funkce k sledování objektů. Synoptický video modul je schopen zkrátit dobu přehrávání konkrétního 
videa pro forenzní (vyšetřovací) účely – a tak dosáhnout snížení doby prohlížení takového videa, které 
je pak zkráceno řádově z hodin na minuty. Toto snížení je možné díky časové kompresi videozáznamů 
a informací. Výsledná komprese vytváří vizuální souhrn, který umožňuje operátorovi vizualizovat 
několik událostí, které se vyskytují v různých časech a jsou zobrazovány současně - překrývání všech 
položek (objektů) v jednom obrazu při zobrazení jednotlivých časových kódů objektů přímo 
v prohlíženém záznamu. Tyto analyticko-matematické funkce videozáznamu již byly popsány dříve, ale 
teprve současná kapacita výpočetních systémů umožňuje jejich reálné nasazení. Předpokládané 
náklady na tento projekt by neměly přesáhnout 680 tis Kč. Tento software umožnuje i identifikaci 
objektů, například rozpoznávání registračních značek, obličejů, opuštěných objektů (na místě 
ponechané tašky, kufry atd. – potencionální hrozba) a napojení do policejních databází např. hledaných 
osob. Součástí projektu bude nákup hardwaru (server a příslušenství) a dodávky analytického softwaru.  

 
Mobilní kamery jsou 

umístěny na stanovištích 
Školní 4, Městský hřbitov – 
zadní brána, Zlatá brána – 
kluziště, Školní 4 – 
parkoviště a Kpt. Nálepky 
– dům služeb Vrahovice. 
Technicky je zajištěn 
přenos přes IP síť 
routerem s modemem a 
zabezpečenou sítí VPN 
s bezpečným IPSec 
kódováním do sítě MPPV. 
Kamery jsou připojeny na 

záznamové 
zařízení.(Obrázek č. 10 a 
11)   Bohužel čím dál 
častěji se objevují potíže 
s rušením signálu 
kamerových bodech. 
Tento stav je zapříčiněn 
velkou hustotou rádiových 

signálů v mikrovlném pásmu ve městě Prostějov, který se nachází v rovinatém terénu. Řešením této 
situace je průběžná instalace optických kabelů v rámci budování komunikací na území města. Tyto 
optické spoje by ušetřily do budoucna velké finanční prostředky, zkvalitnily přenosy obrazů z kamer a 
umožnily přenášet obrazy ve vysokém rozlišení. Vysoce kvalitní snímky pak umožňují, i v záznamu, až 
pětinásobné zvětšení. Během příštích let je nutný přechod na plně digitální technologii jak u kamer, 
které poskytnou vysoké rozlišení, tak u analogových spojů, které je nutné vyměnit za datové. 
Předpokládaná cena kamer je cca 100.000 – 150.000 Kč Kč, datových spojů 90.000 Kč na jedno 
kamerové místo bez nutnosti retlansace. 

Záměrem dalších etap rozvoje kamerového systému je též budování mobilních kamerových bodů 
IP kamer a možnosti nasazení monitoringu na problematických místech k monitorování veřejného 
prostranství. V roce 2019 je plánována instalace kamer s vysokým rozlišením až na 5 kamerových 
bodech v předpokládané částce do 1.100.000 Kč, s předpokládanou dotací z programu prevence 
kriminality 550.000 Kč. Případně realizace dalších mobilních kamer. Dokumentace ke zkonstruované 
mobilní kameře bude dána k posouzení na patentový úřad a přihlášena na registraci jako průmyslový 
vzor. 
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2.1 Četnost žádostí PČR o výdej dat z informačních systémů MPPV k 31. 12. 2018 
 
 
Celkem 45 žádostí o pořízení záloh - vydáno záznamů z jedné a více kamer. Celkový počet záznamů, 
které byly vydány,  je uveden v tabulce č. 2. 

 
2.2 Tabulka výslednosti MKDS  za období  2002 – 2018 

 
           Vyžádané záznamy k jednotlivým případům Policií ČR  
 
Od konce roku 2018 má přístup Policie ČR obvodní oddělení a  kriminální služba k on-line 
záznamům a prohlížení MKDS v Prostějově, díky modernizaci pracoviště. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2018 byly kamerovým systémem pořízeny záznamy z dopravních nehod, 

poškozování veřejného zařízení, dopravní a jiné přestupky páchané osobami na veřejném 
prostranství, případně poškozování majetku. 
 

Tabulka 2 – vydané záznamy MKDS 

                                                 
1 -  záznamy vyžádány  pro potřeby Celního úřadu Olomouc  
2 -  záznamy vyžádány  pro potřeby Celního úřadu Olomouc  

Výslednost 
MKDS 

Trestná činnost Dopravní 
nehody 

Přestupky Operativní 
šetření 

Celkem 

2002 7 1 0 0 8 

2003 16 2 1 1 20 

2004 14 2 1 0 17 

2005 16 2 3 0 21 

2006 14 3 1 1 19 

2007 27 2 1 3 33 

2008 13 4 4 2 23 

2009 15 2 4 7 28 

2010 7 7 3 4 21 

2011 15 5 0 6 26 

2012 14 10 12 15 51 

2013 24 11 7 11 53 

2014 23 13 13 9 58 

2015 27 9 8 81 52 

2016 22 12 23 82 65 

2017 21 11 10 8 50 

2018 25 9 11 1 45 

CELKEM 279 94 92 76 540 
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Tabulka financování  výstavby a modernizace kamerového systému ve městě Prostějov 2000 - 2018 

Tabulka 3 – financování MKDS 

 
 

2.2.1 Stanoviště kamer MKDS v Prostějově 
 
Pozn. – mobilní kamerový systém a jeho součásti jsou umísťovány na území města k monitorování  
veřejného pořádku dle potřeb. Podle orientačních výpočtů pokrývá kamerový systém do 12-20 % 
plochy města Prostějova 

Rozmístění kamer MKDS v Prostějově stav k 31.12.2018 

 

Obr. 4 Mobilní a stále kamery 

 

 

 

                                                 
3 -  včetně realizace kamery v rámci rekonstrukce přednádražního prostoru 

ROK Podíl  města (tis) Poskytnutá  dotace (tis) Celkem 

2000 750 0 750 

2001 777 800 1577 

2002 1226 600 1826 

2003 1972 800 2772 

2004 77 250 327 

2005 0 0 0 

2006 828 0 828 

2007 779 679 1458 

2008 441 541 983 

2009 86 336 422 

2010 0 0 0 

2011 5493 450 999 

2012 57 508 565 

2013 23 191 214 

2014 9 78 87 

2015 401 150 551 

2016 74 273 347 

2017 254 354 608 

2018 1313 633 1945 

Celkem 9542 6370 15912 
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Obr. 5  Operační středisko – stav 2019 

 
 
 
Hygienické podmínky pracoviště – operační středisko 
Strážníci na operačním středisku jsou zařazení do rizikové skupiny pro zvýšenou zrakovou zátěž a 
v rámci posuzování zdravotní způsobilosti ze zákona o obecní policii prováděcí vyhláškou 444/2009 
Sb, jsou vyšetřováni u odborného očního lékaře.   
 
Případová studie.   
V roce 2015 byla Městská policie oslovena výrobcem a dodavatelem kamerového systému Pelco a 
operační středisko s příslušnými technologiemi bylo zařazeno do sborníku případových studií 
technologických zařízení operačních středisek v České republice. 
 
Instalované fotopasti 
Městská policie  má zakoupeny 4 ks fotopastí pro monitoring veřejného prostranství.Všechny fotopasti 
při pohybu v monitorovaném místě odesílají fotodokumentaci přes datové připojení operátora na 
operační středisko. Zde jsou fotografie vyhodnocovány v rámci obsluhy kamerového systému. 
(Obrázek č 5 a 6) 
 

 
Obr. 7 Fotografie z  fotopastí – hřbitov 

 
 

Obr. 6  Instalované fotopasti 
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Městská policie využívá osobní 
kamery a kamery namontované 
do vozidel pro monitoring 
zákroků strážníků, dopravní 
situace a řešení přestupků či 
jiných deliktů. Kamery jsou 
využívány v souladu 
s ustanovením zákona o obecní 
policii. Záznamy jsou předávány 
na vyžádání dle zákona Policii 
ČR.  
 
Realizace kamer do služebních 
vozidel a služebních osobních 
kamer strážníků. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9 Nový fileserver pro městskou policii  během roku 2018. Byla provedena migrace a virtualizace 

z původních serverů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8  Osobní kamery a vozidlové 

kamery 
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Kompletní ovládací a zařízení MKDS MPPV pořízené z dotace Olomouckého kraje v roce 2018 
na Policii ČR 

 
Obr. 10  Ovládací konzole a záznam MKDS 
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Rádiová síť. V roce 2013 byl zprovozněn druhý 
rádiový převaděč na lokalitě Jana Zrzavého 3975 a 
provedeno propojení převaděčů digitálním MW 
spojem. Byla uzavřena smlouva s T-mobile o umístění 
parabolické antény na jejich konstrukci na první kótě 
Dolní 28. V současné době používá městská policie 
rádiovou síť postavenou na digitální technologii 
MOTOROLA – MOTOTRBO. Vzhledem k stáří 
radiostanic a provozu 24 hodin bude nutné v  roce 
2019 vyměnit 15 dalších za nové. Monitorová je prováděno systémem GPS, GLONASS se speciálním 
softwarem, který zpětně umožnuje dohledat polohu hlídek. 
 
VOX – výstražný varovný a rozhlasový systém. Městská policie Prostějov úzce spolupracuje 
s oddělením krizového řízení Magistrátu města Prostějov při  provozu, instalaci a údržbě tohoto 
systému. V roce 2005 a 2006 se zúčastnila v rámci povodňové situace zabezpečování 
protipovoďňových a záchranných operací v rámci ORP. Každoročně se strážníci účastní cvičení se 
složkami IZS a to jak v terénu, tak v krizovém štábu. 
 
Modernizace zařízení EZS a EPS napojených na PCO městské policie (proběhla v roce 2017) 
 V rámci modernizace a zabezpečení střežených objektů města městská policie zabezpečuje 
modernizaci zařízení EZS a EPS. Bude využito nejmodernější technologie oboustranné komunikace se 
střeženými objekty. Realizace modernizace proběhla v roce 2017. V roce 2017 byl realizován projekt 
v rámci prevence kriminality na doplnění záložních zdrojů UPS pro vyšší spolehlivost při výpadku 
elektrického proudu v hodnotě cca 35.000 Kč. Celkový počet připojených objektů PZTS na PCO 
městské policie je k 01.01.2019  56. 

2.2.2 Servis a údržba  

Vzhledem ke složitosti systémů, které obhospodařuje městská policie je nutná jejich pravidelná 
údržba. Jedná se o kontrolu funkčnosti kamer, vysílacích zařízení, telemetrie. Každého půl roku se 
provádí čištění průhledových krytů za pomoci příslušníků HZS s plošinou a servisního pracovníka. O 
drobné závady se stará technik PCO ve spolupráci se zástupcem ředitele MP. V případě větší poruchy 
e přivolána servisní firma, která zajišťuje opravy a servis.  Opravy jsou finančně kryty z rozpočtu kapitoly 
13 - městská policie. Celková částka vynaložená ročně na opravy se v minulosti pohybovala okolo 50 -
100 tis Kč. V roce 2018 bylo nutné vynaložit částku na opravy kamer ve výši 99 tis. Kč.  

Údržba a opravy MKDS si od roku 2003 do začátku roku  2018  vyžádaly více  jak 3.200 tis. 
Kč. Některé servisní práce jsou ještě prováděny v rámci záručního servisu (u nově 
vybudovaných kamerových bodů). 

 
Další technika 
Městská policie také ve své režii spravuje počítače a software pro výkon služby a přidružených 

činností (zpracovávání přestupků atd.). Dále rozsáhlou digitální rádiovou síť s převaděčem rádiového 
signálu na domě Dolní 28 a Jana Zrzavého 3975, včetně dvou dispečerských pracovišť a zpracováním 
dat s GPS signálu z hlídek radiostanic. Zpětně lze dohledat pohyby jednotlivých hlídek a vozidel. 
Na dispečerském pracovišti je také instalován modernizovaný pult centrální ochrany (PCO), který byl  
Tabulka 4 – Statistika PCO městské policie 

zakoupen a instalován z programu prevence 
kriminality v roce 2014. Zde jsou napojeny objekty ve 
správě města (radnice, budova Školní, školská 
zařízení, divadlo, městský zámek). Dále bylo 
realizováno připojení na ulici Křížkovského – nově 
umístěný odbor dopravy v roce 2012. Odbor dopravy 
není ještě zapojen do komplexního systému 
WATCHDOG. V roce 2018 je přislíbena zásadní 
modernizace systému WATCHDOG pracovníky 
magistrátu, odboru správy a zabezpečení. V roce 
2012 se realizoval nový mailový server s firewallem 
s bezpečnostními politikami na filtraci internetových 
stránek a elektronické pošty. Do techniky, kterou 

využívá městská policie, je třeba také zahrnout i běžné kancelářské počítače a odbavovací pracoviště 

Rok Narušení – výjezd Ostrý zásah 

2010 528 4 

2011 432 5 

2012 428 3 

2013 453 3 

2014 462 2 

2015 408 1 

2016 354 0 

2017 367 1 

2018 264 1 
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Výstražného rozhlasového systému. V roce 2018 proběhl další servis a modernizace systému VOX 
(městský rozhlas) a rozšíření obousměrných bezdrátových hlásičů v na území města. 
      V rámci spolehlivosti zálohování napájení byla přepojena další budovy Havlíčkova 4, elektrického 
napájecího rozvaděče pro služební účely na instalovaný zálohovací generátor, při výpadku elektrické 
sítě s výkonem 30 kVA. 
 
Analýza částek vynaložených na údržbu kamerového systému hrazených z rozpočtu městské  
policie v letech 2003 – 2018    
  
 
 Náklady na údržbu MKDS (tis Kč) 
Tabulka 5  náklady na údržbu MKDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkem  3.200.501,- Kč 
 
Kamerový bod na Janáčkově ulici – vlakové a autobusové  
nádraží s instalovanými infrareflektory. (Obr. č. 11) 
 
 
 
 
3. Autoprovoz 
 
Autoprovoz MP za rok 2018       
 
Celkem bylo spotřebováno služebními vozidly městské 
policie 5.748,42 L N95 a 7.223,34 L  LPG na CNG 
1.442, 67 L  a  ujeto celkem téměř 150 tis km.  
Za PHM a  maziva čerpáno z výdajové  položky 
5156 kapitoly 13 z rozpočtu města Prostějov 
celkem 314 tis. Kč. Cena za N95 se pohybovala 
v průběhu roku 2018 v rozmezí 29 - 32 Kč/L. 
Průměrná cena LPG v roce  2018 byla 14 -17 
Kč/L. Cena za CNG (kg) je stabilní 21.40 
Spotřeba u N95 se pohybuje kolem 9l/100km u 
LPG 12/L/100km. Úspora vozidel na LPG nebo 
CNG  je odhadována asi na 1/3 nákladů na 
PHM.  
V roce 2018 byla zakoupena dvě nová služební 
vozidla a vyřazena (odprodána na protiúčet) dvě opotřebovaná (škoda fabia) V roce 2019 by měly být 
opět zakoupena (vyměněna) 2 nová vozidla  s pohonem na CNG. 
 
RZ                               uvedeno do provozu    najeté kilometry (km)  celkem   k  31.12.2018 
  
6M6 2476              01.05.2018                           22.400 
6M6 2475              01.05.2018                           4.500  
3M7 2297              01.06.2009                           242.826 
2M8 6010  23.11.2006   230.066 
4M7 5631  15.07.2011   161.692  vyřazeno 1. pol . 2018 
4M7 5632  15.07.2011   186.230  vyřazeno 1. pol . 2018 
5M3 5657  05.02.2014   186.152 

2003 11,025  2004 37,684 

2005 76,856 2006 79,308 

2007 28,551 2008 215,374 

2009 236,339 2010 383,345 

2011 192,268 2012 293,063 

2013 366,690 2014 252,556 

2015 200,430 2016 76,477 

2017 651,000  2018 99,505 

Obr. 11 Kamera 

Obr. 12 Služební vozidlo Škoda Octavia 
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4M9 2019  29.05.2012     71.455 
Generátor   13.06.2014     23,2   mot.hodin 
Tabulka 6  Autoprovoz 

 

2018 N95 LPG CNG N95 LPG CNG 
Ujetá 

vzdálenost 

Měsíc Kč Kč Kč litru litru litrů km 

1 14158,1 10441 0 487,28 798,57 0 11843 

2 13257,87 7460 0 449,66 572,74 0 10053 

3 19196,48 11930 0 663,03 918,98 0 12896 

4 12339,95 7845 0 415,01 609,48 0 12489 

5 19029,07 9038 649 607,05 692,3 26,57 12854 

6 13451,46 7672 3841 418 588,76 156,78 12257 

7 12601,26 6020 4917 396 454,11 197,47 11838 

8 13473,78 5650 4530 417,01 416,07 181,91 12838 

9 13785,34 6418 4510 429,03 455,83 181,13 11310 

10 12852,12 9037 6164 387,59 611,14 247,54 14113 

11 17308,49 9519 5951 522,99 632,83 229,82 13833 

12 18097,09 7087 5734 555,77 472,85 221,45 13000 

 179551 98117 36296 5748,42 7223,66 1442,67 149324 

4. Výstrojní zabezpečení  

Výstrojní zabezpečení zajišťuje strážník - referent  samosprávy. Na rok 2018 bylo naplánováno na 
nákup výstroje 810 tis. Kč. Kvalita výstroje je v současné době na dobré úrovni.  Kontroly provádějí 
velitelé směn a ostatní vedoucí pracovníci. Částka na výstroj byla vyčerpána na 87 %. V rámci rozpočtu 
byla dokoupena saka pro využití při slavnostních příležitostech pro další strážníky. Bohužel některé 
objednané výstrojní součástky nebyly dodavateli do konce roku 2018 dodány a uhrazeny. Pro rok 2018 
je plánován nákup výstrojních součástek ve výši 850 tis. Kč.   

5. Prevence kriminality Komise prevence kriminality, skupina prevence MPPV 

Komise prevence kriminality úzce spolupracuje s městskou policií, schází se jedenkrát měsíčně 
a podílí se na řešení problémů ve městě. Zástupce městské policie spolupracoval s komisí v minulých 
letech a aktivně se podílel na řešení vznesených připomínek k výkonu služby strážníků městské policie. 
Komise také mimo jiné navrhuje a doporučuje projekty prevence, které se předkládají ministerstvu 

vnitra.Skupina prevence kriminality pracovala v roce 
2018 pod vedením Terezy Greplové. Strážníci organizovali a účastnili se akcí, přednášek a soutěží 
nejen městské policie, ale také ve spolupráci s ostatními organizacemi. Z nejvýznamnějších akcí lze 

Obr. 14 "Revolution Train" Obr. 13 Příměstský tábor 
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uvést účast na soutěži Mladých cyklistů, která se koná na dopravním hřišti ve spolupráci se 
Sportcentrem, dále akce „O pohár Zdravého města“,  
 
Veletrh zábavy (volnočasové aktivity), různé dětské dny, den s IZS ve spolupráci se všemi složkami 
IZS. Skupina prevence se také podílí na různých projektech sociální a drogové prevence – viz 
podrobná zpráva skupiny prevence. (Revolution Train, víkendové pobyty, letní dětský tábor apod.) 
 
Soutěž pořádaná městskou policií „ O pohár primátora 2018.“  
 

Obr. 15  O pohár primátora – soutěž                  

 
V roce 2018 proběhl  V. ročník branné soutěže “O pohár primátora“ pro děti 7,8 a 9 tříd základních škol, 
Skupina prevence městské policie spolupracuje z PIS Policie ČR,  která se účastní některých 
společných akcí. 
 
Soutěž pořádaná městskou policií – III. ročník, „Aktivní senior.“ 

 

 
Byla také pořádána tematická soutěž pro seniory „Aktivní  senior“, IV. ročník, k s velkým úspěchem, 

na organizaci soutěže se podílela městská knihovna.  
V rámci aktivit skupiny se vytvářejí tiskoviny a didakticko-pedagogické pomůcky pro práci s dětmi 

a seniory. Akce na montáž bezpečnostních řetízků na dveře pro seniory v roce 2018 pokračovala 
realizací 6 řetízků. Podrobně o výsledcích skupiny prevence informuje výroční zpráva. Ke všem 
projektům informační, situační a sociální prevence se vyjadřuje vedení Územního odboru Policie ČR 
Prostějov.   

5.2 Projekty prevence kriminality 

V roce 2018 byly připraveny materiály pro součinnostní program prevence kriminality. Městská 
policie úzce spolupracuje s manažerem prevence kriminality města - Bc. Gabrielou Petrželovou, 
manažerkou prevence kriminality, a při přípravě, vyhodnocení a vypracování projektů se zástupcem 
ředitele MP Prostějov PhDr. Liborem Šebestíkem. V rámci aktivit prevence kriminality byly realizovány 
přednášky zaměřené na „Jiné závislosti“ ve spolupráci s městskou knihovnou a komisí prevence 
kriminality pro širokou veřejnost. 

Obr. 17, 13   Aktivní senior - soutěž 2018 
Obr. 16  Aktivní senior 2018 
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Realizované projekty situační prevence realizované městskou policií v roce 2018: 
 
Modernizace a rozšíření monitorovací stěny pro kamerový systém 1.067 tis. Kč  
Forenzní značení syntetickou DNA jízdních kol a invalidních vozíků  148  tis. Kč  
Propojení PČR  277  tis. Kč  

Kamerový systém a preventivní projekty   

Městská policie Prostějov provozuje městský 
kamerový dohlížecí systém ve městě Prostějově od 
roku 2000. Postupným rozšiřováním systému bylo 
dosaženo cca 15 - 25% pokrytí obydlených oblastí 
města. V rámci rozvoje technologií a zlepšení 
dohledu nad bezpečností ve městě a veřejným 
pořádkem je nutný rozvoj jak kamerových míst, tak 
technologií, které obrazy z kamer zaznamenávají. 
V zájmu zajištění a zlepšení dohledu nad bezpečím 
občanů a pro ochranu jejich majetku je nezbytné 
přecházet na nové technologie sloužící jako kvalitní 
a spolehlivý nástroj situační prevence a současně 
jako nástroj k zajišťování kvalitních důkazních 
materiálů proti případným pachatelům 
dopouštějícím se protiprávního jednání. MKDS v současné době obsahuje celkem 26 kamer  na 
monitorovaných místech a 4 kamery jsou mobilní, z toho tři IP (jedna z kamer je nová a byla vybudována 
vlastními prostředky za cca 45.000 Kč) a jedna analogová s IP převodníkem). Mobilní kamerový systém 
a jeho součásti jsou umísťovány na území města k monitorování veřejného pořádku dle potřeb. Celkově 
již instalované 4 konzoly VCD5202 a celkový počet 6-ti velkoplošných monitorů 55“, zahrnují zobrazení 
stavů zařízení, které poskytne účinnou kontrolu a zároveň umožňuje operátorům nadále zaměřovat na 
videa z kamer. VCD spolupracuje s klávesnicí KBD5000 v menu s ikonami zobrazené na primárním 
monitoru. Lze také využít klávesové zkratky na KBD5000 umožňující operátorům rychlý přístup k 
důležitým funkcím, aniž by museli přepínat monitory. Realizací projektu došlo k zefektivnění MKDS, 
zejména práce jeho operátorů, projekt reagoval na potřebu zavádění nových technologií, kamer a 
zobrazovacích jednotek neboť bez reakce na jejich rychlý vývoj by časem nebyla možná udržitelnost 
technických zařízení MKDS ani jejich modernizace za přijatelné finanční náklady. Z tohoto pohledu 
považujeme projekt za velmi úspěšný a hodláme pokračovat v modernizaci kamer i v příštích letech. 
V roce 2018 bylo též realizováno datové propojení na Policii ČR. 

Forenzní značení jízdních kol   

V rámci II. etapy bylo v roce 2018 označeno 223 ks jízdních kol a 12 ks invalidních vozíků. 
Vzhledem k velkému zájmu občanů o tuto službu bude ve II. etapě  v roce 2018 označeno 250 ks 
jízdních kol a invalidní vozíky dle zájmu. Označení předmětů forenzním identifikačním značením a jejich 
evidence v registrech mohou pomoci odradit potencionální pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, 
nebo jej usvědčit z jeho spáchání, omezit prodej odcizených předmětů třetím osobám, nebo urychlit 
navrácení odcizeného předmětu původnímu majiteli. Realizátor - Městská policie Prostějov Celkové 
předpokládané náklady na projekt – 39.650 Kč Celková požadovaná dotace – 29.000 Kč Celková 
předpokládaná spoluúčast města – 10.650 Kč 
Obr. 19  Značení jízdních kol a pomůcek 

 

Obr. 18 Kancelář prevence městské policie 
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6. Správa, přestupkové oddělení a administrativa 

Dle schválených novel zákona 553/1991 Sb. O obecní policii má od 01. 07. 2011 městská 
policie on-line přístup do správních evidencí, jako je například základní registr obyvatel, evidence 
vozidel atd. V současné době přistupují strážníci zabezpečeným připojením do registru řidičů, registru 
vozidel a pátrání po osobách a věcech Policie ČR. V rámci přechodu na elektronizaci dokumentů jsou 
využívány el. podpisy (směrnice EU EIDAS – podpisy uložené na tokenech). V roce 2018 byl dle novely 
zákona zpřístupněn registr přestupků, pro opisy a zápisy. 

7. Evidence a správa, majetku, inventury, škodní události 

Městská policie má ve své evidenci  majetku na středisku 213 (městská policie). Celkový finanční 
objem hodnoty evidovaného majetku je: 34.136.446,12 Kč 
 
Městská policie má ve své evidenci  majetku na středisku 213 (městská policie) majetek dle v Kč:  
 

• a) dlouhodobý hmotný majetek                    -    022                        26 464 695,04 
• b)drobný dlouhodobý hmotný majetek       -    028                              5 456 308,74 
• c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek      -    018                                 829 634,01                           
• d) ostatní evidovaný majetek                         -    013                                 68 468,00                                                  
• e) ostatní evidovaný majetek                         -    000                            1 317 340,33                                                  

 
 

Každoročně jsou prováděny inventury majetku v rámci inventur celého města. Při inventarizaci je 
posuzován stav majetku a navrhována jeho obměna. V roce 2016 byl zaveden sklad zásob (výstrojní 
součástky) a prováděna účetní inventura zásob. Celkový objem materiálových zásob je k 31. 12. 2018 
595 089,99 Kč, počet kusů 1141. 
 

Městská policie využívá tento majetek hospodárně a snaží se o maximální šetrnost při jeho 
využívání. Bohužel, v dnešní době je náročná údržba všech zařízení a vyžaduje poměrně vysoké 
finanční náklady (viz. autoprovoz, údržba MKDS). Tyto náklady jsou však nutné, aby bylo možno 
zabezpečit bezproblémový výkon hlídkové služby strážníků a jejich materiálně technické zabezpečení 
na odpovídající úrovni. Každé účetní období probíhají v měsíci listopadu a prosinci inventury, které 
mimo provedení fyzické inventury sledují i aktuální opotřebení jednotlivých druhů majetku. Komise 
složená z pracovníků MP navrhuje dle zjištěného stavu jednotlivých druhů majetku a jeho 
upotřebitelnosti vyřazení a náhradu za nový tak, aby byl provoz ekonomický a nevznikaly zbytečně 
velké náklady na údržbu. Škodní události jsou řešeny škodní komisí a předepisovány pracovníkům 
k náhradě. Nepotřebný, zastaralý a opotřebovaný majetek je v průběhu roku vyřazován ustanovenou 
komisí. 

8. Výhled hospodaření v kapitole 13 městská policie na rok 2019 

Městská policie má na rok 2018 schválený rozpočet ve výši  44 3917 tis Kč. (včetně schválených 
investičních akcí). Na údržbu je vyčleněno na položce 5171 – 1.117 tis. Kč. Z této položky by měly být 
hrazeny opravy MKDS, služebních vozidel, drobné opravy budovy a ostatního majetku. Celkový 
provozní rozpočet je schválen ve výši 5.023 tis. Kč. (bez osobních nákladů, včetně náhrad v  nemoci). 
Na rok 2018 bylo požadováno navýšení rozpočtu nad koeficient  1,0 ve výši 600 tis Kč. 
 
Návrh investičních akcí plánované na rok 2019 v kapitole 13 - schváleno 2.270 Kč: 

 Tabulka 7 Schválené investice 2019 
 

850,00 2 služební vozidla s výstražným zařízením pro službu (obměna) 

680,00 Záznamové zařízení MKDS - zvýšená náročnost HD záznamů + analytické nástroje 

250,00 Modernizace hlavního serveru REDAT - záznamy audio hovorů 

2 000,00 Modernizace kamerového systému III. etapa (dotace MVČR ) 

500,00 Instalace nových kamer na ulici Brněnská a Olomoucká 

220,00 Obměna rádiové sítě - dokončení výměny radiostanic 

280,00 Propojení  a připojení ovládání rádiových převaděčů - MW Spoj modernizace 

120,00 Comguard - spam a web filter výměna za zastaralé bez SW podpory 

150,00 modernizace telefonní ústředny Havlíčkova 4 

100,00 multifunkční zařízení - kopírka tiskárna A3, výměna 

350,00 Rozšíření přístupového a docházkového systému pro budovu Vápenice 27 a Havlíčkova 4 
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Na příjmové straně rozpočtu je plánováno s  částkou cca 1,450 mil. Kč. Zde jsou příjmy z uložených 
blokových pokut, poplatků za TPZOV, odvoz na PZS, odprodeje neupotřebitelného majetku, úhrada za 
provedené odtahy a je zde plánován příjem poskytnuté dotace v rámci projektů prevence 
kriminality.(dotace není zahrnuta v plánovaných příjmech) 
 
Integrovaný záchranný systém – spolupráce s městskou policií 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Městská policie Prostějov, jako ostatní složka integrovaného záchranného systému spolupracuje úzce 
se základními složkami IZS a to záchrannou službou, Policií  ČR a HZS Olomouckého kraje. 
Spolupracuje nejen, při ostrých zásazích ale i při koordinačních cvičeních na úrovni ORP. V roce 2018 
se strážníci účastnili cvičení  v oblasti obce Hamry,  kde strážníci v rámci cvičení městské policie 
zabezpečovali veřejný pořádek. 
 

 

Obr. 24 Ocenění pracovníci ke dni IZS  

 

 

 
 
 
 
 
Zpracoval :  PhDr. Libor Šebestík, zástupce ředitele, v. r.  
 
V Prostějově dne 14. 01. 2019 
 
 
 

Obr. 22 Cvičení IZS 2018 

Obr. 23 Den IZS 2018 

Obr. 21 Cvičení IZS 2018 - Hamry Obr. 20 Cvičení IZS - městská policie 
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