
Název: Městská policie Mýto

Zřizovatel: Město Mýto

Sídlo: Městský úřad Mýto, Náměstí č.p. 109

Předpoklad fyzického zahájení činnosti:  01/2016

Město Mýto zřídí městskou policii vydáním obecně závazné vyhlášky, obce Holoubkov a Medový Újezd

uzavřou s městem Mýto veřejnoprávní smlouvu o působnosti městské policie na jejich katastrálních

územích.

Personální zajištění: 1 vedoucí strážník + 2 strážníci

strážníci vybíráni ve výběrovém řízení, hlavní požadavky: ukončené středoškolské

vzdělání, psychická způsobilost, zdravotní způsobilost

nutnost absolvovat 3měsíční kurz

Materiální vybavení: kancelář na MěÚ Mýto s telefonní linkou a počítačem, do něhož budou směrovány

záznamy z bezpečnostních kamer na veřejných prostranstvích

1 ks osobní automobil

3 ks krátká palná zbraň + náboje, uniformy, obušky, pouta

3 ks mobilní telefony

1 ks mechanického zabezpečovacího zařízení, tzv. "botička"

vybavení pro měření rychlosti automobilů bude řešeno formou spolupráce

s certifikovanou společností

Způsob fungování: na základě měsíčního rozpisu služeb schvalovaného všemi 3 obcemi

střídavě denní, noční a víkendové služby strážníků

nepřetrživá pohotovost vždy min. jednoho strážníka  (při volání na pevnou linku

přesměrování na mobilní telefon strážníka držícího pohotovost)

Náplň činnosti: dodržování veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek (přestupky, noční klid,

nedovolené spalování, pobíhání psů bez vodítka a náhubku)

požívání alkoholu a omamných látek na veřejných prostranství

podávání alkoholu mladistvým

manželské a sousedské spory

vandalismus, ničení obecního i soukromého majetku, krádeže

dodržování nejvyšší dovolené rychlosti

parkování mimo vyhrazené plochy (na chodnících, na zeleni apod.)

řešení odstavených autovraků

starost o dopravní značení (poškozené DZ, návrhy na osazení nových DZ)

černé skládky a odložení odpadu mimo určená místa

krádeže dřeva v lesích

ztráty a nálezy

odchyt volně pobíhajících psů

dohled nad kulturními akcemi

zabezpečení chodu kamerového systému a fotopastí

doručování písemností

spolupráce s Policií ČR

Návrh na zřízení společné městské policie pro Město Mýto,
Obec Holoubkov a Obec Medový Újezd



Předběžná finanční bilance ročních provozních nákladů:

Obec/Město
Počet obyvatel

k 1.1.2015 (vč. cizinců)
Podíl nákladů Vybrané pokuty Čistá bilance

Mýto 1539 719 607 Kč 95 948 Kč 623 659 Kč

Holoubkov 1435 670 979 Kč 89 464 Kč 581 515 Kč

Medový Újezd 234 109 414 Kč 14 589 Kč 94 825 Kč

CELKEM 3208 1 500 000 Kč 200 000 Kč 1 300 000 Kč

Ve stejném poměru úhrada i jednorázových prvotních nákladů.

V Holoubkově dne 11.2.2015

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce Holoubkov


