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„Zřízení městské policie si vyžaduje současný stav na úseku ochrany veřejného pořádku, životního prostředí, dodržování
vydaných vyhlášek,“ píše se v materiálu s Návrhem na zřízení městské policie v Příboře z roku 1991.
10. 1991 Městská rada Příbor rozhodla zřídit městskou policii. 5. 12. městské zastupitelstvo návrh schválilo.

Příbor v prvních letech fungování městské policie. Rajónem působnosti strážníků byl Příbor i jeho části Hájov a Prchalov, foto: Jan Svoboda

Hlavní poslání městské policie (materiál z roku 1991):
Prevence, kontrola a odstraňování závad na úseku zabezpečování ochrany veřejného pořádku.
Městská policie prověřuje a zjišťuje, zda občané a organizace dodržují na území města
a integrovaných částí předpisy, jejichž provádění přísluší městskému úřadu.
Podmínky pro přijetí strážníků (materiál z roku 1991):
Věk 25-35 let, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, trvalé bydliště v Příboře aj. Upřednostněni budou
ti zájemci, kteří úplně nebo zčásti ovládají umění sebeobrany. Bez politické příslušnosti.
Původní znak, hvězdičky znamenaly
Při výběru uchazečů se bude vycházet z výsledků psychologických testů.
počet zakládajících členů MP.
Do výběrového řízení na velitele se přihlásilo 5 zájemců, na strážníky se přihlásilo 11 mužů.

7. 1. 1992 „městská rada jmenovala vrchního strážníka městské policie p. Juřenu Pavla, ing.“
8. 6. 1992 Městská policie Příbor zahájila svou činnost.

Koupaliště, foto z kopie VHS záznamu P. Nedomy

12. 6. 1992 První akce, kde byli strážníci vidět, bylo otevření
městského koupaliště v Hrabiči.
16. 6. 1992 Strážníci Ing. Pavel Juřena, Martin Kabát, Rudolf
Libiger, Tomáš Kresta a Libor Bolom po 5týdenním
výcviku složili slib do rukou starosty Ing. Milana
Strakoše.
24. 6. 1992 První zprávu o činnosti strážníků v Příboře předložil
„ústně“ městské radě Ing. Pavel Juřena.
1. 12 1992 Byli přijati další tři strážníci Alois Chvíla, Vladimír
Bolom, Petr Czinega (toho později vystřídal Radek
Podešva).
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1993

*Městské policii byl pořízen psací stroj.
* Všichni strážníci dostali zbraně. Z prostor městského úřadu byl
přesunut na služebnu prvorepublikový pancéřový trezor na úschovu
zbraní. Sloužil městské policii až do roku 2021.

2002

*1. 1. do 28. 2. byl pověřen vedením policie Vladimír Bolom.
V červnu byl jmenován
vrchním strážníkem
městské policie
Libor Bolom (vpravo).
Byl přijat další strážník.
Situace se stabilizovala.
*Kromě základních povinností strážníci spolupracovali s tehdejším
manažerem prevence kriminality.

2003

*Strážníci poprvé vyjeli na kolech.
*5. 9. policie zřídila mobilní linku. Mohla
přijímat i SMS zprávy!

*Za první rok činnosti strážníci udělili 373 pokut, 7 přestupků předali
2004
k objasnění Policii ČR a jeden přestupkové komisi.
*U městské policie pracovali a pracují (zleva):

1994

*30. 6. rozvázal Pavel Juřena pracovní poměr. Vedením městské
policie byl pověřen Martin Kabát (vedl ji do 28. 2. 1995).

Martin Busek,
Alois Chvíla,
Jaromír Maloušek,
Petr Michálek,
Bronislav Kolář.

1995

*1. 4. byl vrchním strážmistrem jmenován Jozef Gulák.

Před nimi zleva:

Vladimír Bolom,
Libor Bolom.

*Městská policie dostala vozidlo Škoda Favorit modré barvy. Poprvé
měli strážníci vlastní policejní vůz.

2006 *Bylo pořízeno první preventivní zařízení na měření rychlosti.
*Do činnosti policie byla definitivně začleněna prevence kriminality.

1996

*Strážníci si poprvé rozdělili město i Hájov a Prchalov do sedmi
rajonů. Každý strážník měl „svůj“ rajón a staral se o něj.
*Vrchní strážník se poprvé objevil ve vysílání Local TV Příbor.

1. 8. se první preventistkou
stala Eva Kahánková.
Za 3 roky už byla strážnicí,
první v Příboře.

1997

2007
Strážníci s Markem Vašutem v květnu
21. 7.
2006, 150. výročí narození S. Freuda.
strážníci připravili Den s městskou policií pro celé rodiny, do parku.

*30. 1. Zastupitelstvo města Příbora schválilo první Projekt prevence
kriminality, stal se součástí činnosti strážníků.

2000

*Jozef Gulák, vrchní strážmistr, napsal: „Momentální počet strážníků
včetně velitele je 6+1. Služby městské policie jsou 8,5hodinové, a to
ranní od 6 do 14.30, odpolední od 14.30 do 23 a noční od 20 do 4.30
hod. Pondělí, úterý je ranní a odpolední, středa ranní, odpolední,
noční, čtvrtek ranní, odpolední, pátek ranní, odpolední noční, sobota
ranní, noční a neděle noční.“

2001

*Strážníci se poprvé dorozumívali prostřednictvím nové rádiové sítě
zn. Grundig se čtyřmi vysílačkami.
*V lednovém Měsíčníku poprvé vyšly Zprávy, později Střípky
městské policie.
*1. 2. byly zavedeny úřední dny pro styk s veřejností.
*13. 9. se v LTV Příbor poprvé objevila rubrika „Městská policie
informuje“. První policejní zprávy četl Jozef Gulák.
*Koncem roku strážníci dostali nový
služební vůz Škoda Felicie Combi.
*Osm strážníků řešilo v r. 2001 1358
přestupků a přijalo 342 oznámení občanů,
„...což je více než v minulých letech. Z toho
vyplývá, že se důvěra v městskou policii
u občanů stále zvyšuje,“ psalo se
v Měsíčníku 2/2002.

Preventivní akce pokračovaly.

2008

*U informačních tabulí MÚ Příbor byly umístěny schránky důvěry.
*Strážníci pořídili digitální videokameru.

2009

*Strážníci řešili 3653 událostí (1411 přestupků a 26 trestných činů).

2010

*Strážníci pomáhali zvládnout květnovou velkou vodu, o prvním
slunečném víkendu uspořádali den se soutěžemi. Odměnili 200 dětí.
Bylo pořízeno nové
vozidlo Škoda Yeti
1,2 TSI.

2011

*Na podzim městská policie poprvé kontrolovala dodržování nejvyšší
povolené rychlosti vozidel v obci laserovým radarem.
*Na bezpečnost a veřejný pořádek dohlíželo 7 strážníků. O prevenci
se starala Martina Kubošová, dočasně zastupující strážnici.

2012

*Městská policie vstoupila do třetího desetiletí se sedmi strážníky. Po
návratu první ženy v jejich řadách z mateřské dovolené pokračovala
ve stabilním počtu osmi lidí. Všichni splňovali novou stanovenou
podmínku pro výkon povolání - středoškolské vzdělání s maturitou.
*Strážníci dostali do užívání nové zbraně - ČZ 75D Compact ráže 9
mm, Luger.
*Preventivně byly umístěny další 3 panely se znázorněním rychlosti
projíždějících vozidel. V rámci prevence měli strážníci na starost
i např. skatepark, dopravní hřiště v parku aj. a realizovali 7 akcí.
O Den s městskou policií 26. 5. byl veliký zájem.

*Preventivní akce na téma
Nekalé praktiky šmejdů
navštívilo 99 seniorů.
*Strážníci dokumentovali
zákroky a úkony dvěma novými
digitálními kamerami.
*Začal fungovat Registr
přestupků. Používá se ke
kontrole osob, které se dopustily přestupku spadajícího do přestupků
uvedených v zákoně. Zároveň policie začala do registru oznamovat
přestupky, které zákon uváděl.

2017

*Byly umístěny dva nové preventivní radary na Hájově a Prchalově.
*Začal platit Plán prevence kriminality města Příbora 2017–2021.

2018

14. 12. na Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi děti dostávaly
od strážníků dárky s tématem „S Ježíškem bezpečně na cestách“.

*15. 1. Ing. Bohuslav Majer,
starosta Příbora, a Ing. Dana
Forišková, Ph.D., místostarostka ocenili tři služebně nejstarší
strážníky. Bc. Libor Bolom
nastoupil do služby 6. 6. 1992,
Alois Chvíla a Vladimír Bolom
na konci roku 1992.

*Strážníci poprvé společně s dětmi
preventivně měřili rychlost vozidel.
2013
Žáci ZŠ Npor. Loma rozdali na
*V rámci prevence kriminality strážníci poprvé oslovili všechny
nábřeží Rudoarmějců 132 řidičům
věkové kategorie, včetně školek, gymnazistů i seniorů.
veselé nebo zamračené smajlíky.
*Začal fungovat kamerový systém se 4 kamerami. Během prvních
*Software Informační systém
tří měsíců byli zjištěni 2 pachatelé trestných činů, 2 viníci dopravních
Derik nahradil v Příboře systém
nehod a odhaleno několik přestupků.
VERA. Šlo o velkou změnu.
2014
*Přednášky
v
rámci
prevence
kriminality
byly zaměřeny zejména na
*V březnu byl přijat nový strážník David Richter. U policie pracovalo
dopravní výchovu a na nebezpečí, která mohou na děti číhat doma
9 strážníků, vč. jedné ženy.
nebo na ulici.
*Dlouholetý starosta pan Ing. Milan Strakoš, který byl velitelem
*Od 1. 9. novela zákona zrušila napomenutí u dopravních přestupků.
městské policie necelých 23 let, skončil po volbách ve funkci.
Do 31. 12. museli strážníci dopravní přestupky řešit jen pokutami.
M. Strakoš gratuluje vedoucímu strážníkovi k VŠ titulu bakalář.
1. 1. 2019 se do zákona napomenutí vrátilo.

2019

*Strážníci pravidelně kontrolovali ubytovnu, tzv. hvězdárnu.
*V rámci prevence bylo umístěno 15 nových herních prvků na tři
dětská hřiště, byla vybudována dopadová plocha na hřišti v parku.
*Den dětí v městském parku byl dnem s integrovaným záchranným
systémem a s 300 dětmi.
*Strážníci zahájili forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA.
Napoprvé označili 131 kol. Do roku 2021 označili v Příboře 576 kol.

2015

*Kamerový systém byl rozšířen o mobilní kameru. Používala se tam,
kde byl aktuální problém s narušováním veřejného pořádku.
*1. 11. nabyly účinnosti smlouvy o výkonu úkolů městské policie na
územích Skotnice, Mošnova, Petřvaldu, Kateřinic, Trnávky.

2016

*10. a 11. 5. proběhl první branný závod „O pohár Městské policie
Příbor“ pro žáky 5. a 7. tříd základních škol Jičínské i Npor. Loma.
Na 2,5kilometrové trati od koupaliště k Orinoku se šesti stanovišti
běželo 42 družstev s 161 dětmi. Tři nejlepší družstva získala pohár
Městské policie Příbor.

*15. 3. městská policie přesídlila do domu č. 54. Služebna se
rekonstruovala (stejně jako celá budova radnice, v níž městská policie
od r. 1992 sídlí).
*Spolupráce s Policií ČR byla po celou dobu na vynikající úrovni.
Městská policie byla v r. 2019 požádána o spolupráci ve 42 případech.
*Strážníci uspořádali 4. ročník branného závodu pro školáky a akci
pro 54 mladých fotbalistů se zdravovědou, střelbou a jízdou zručnosti
na kole.

2020

*K policii nastoupil po odchodu D. Richtera strážník Ondřej Vavřík.
*V „covidové době“ strážníci přijali mimořádná opatření,
kontrolovali dodržování vládních a ministerských opatření, pomáhali
s rozvozem obědů seniorům
i s rozvozem roušek do škol.
*Plán prevence kriminality byl
prodloužen do roku 2023.
*12. 9. na Dni dětí se strážníci
poprvé představili s novým
služebním vozem Hyundai.
K 31. 12. měl najeto 7 900 km.

2021

*Vstoupila v platnost novela
Zákona o městské policii,
zvýšila pravomoci strážníků.
*Od r. 1996 stále platí, že
Příbor má 7 rajónů. Každý
má svého strážníka.
*Počet protiprávních jednání
byl oproti „předcovidovým
létům“ stále nižší.

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR 1992–2022 30 LET
Městská policie je nástrojem města k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,
které náležejí do její samostatné působnosti, a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Městská policie Příbor byla zřízena v roce 1992, svou činnost zahájila 8. 6. 1992. Od té doby ušla kus cesty.
VEDENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Ve starších materiálech se hovoří o náčelníkovi,
pak veliteli - strážníkovi. Brzy se ustálil výraz
vrchní strážník. Policii vždy velel a úkoloval ji
starosta Příbora.
STAROSTOVÉ velící Městské policii Příbor
Ing. Milan Strakoš
1992–2014
(22 roků)
Ing. Bohuslav Majer
2014–2018
( 4 roky)
Ing. arch. Jan Malík
od roku 2018

VRCHNÍ STRÁŽNÍCI,
strážníci pověření vedením Městské policie Příbor
Ing. Pavel Juřena
1992– červen 1994
( 2 roky)
Martin Kabát
červen 1994–březen 1995
( 1 rok)
Jozef Gulák
duben 1995–prosinec 2001
( 6 roků)
Bc. Libor Bolom
červen 2002–doposud
(20 roků)
Do výběrového řízení v r. 2002 se přihlásilo 10 adeptů, z toho jedna žena.
Tři nesplnili podmínky řízení. Komise vybrala tři, kteří absolvovali
psychologické testy a pohovory v radě města.
V mezidobí vedli policii určení strážníci, např. 1. 1.–28. 2. 2002 Vl. Bolom.

Městská policie Příbor mimo jiné:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku v rozsahu svých povinností,

podílí se na prevenci kriminality (v oblastech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ochrany zdraví a majetku občanů),

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

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

poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Přestupky se nejčastěji týkají dopravy, veřejného
pořádku, majetku, občanskému soužití, také jde
o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi. Častou aktivitou strážníků je
odchyt volně se pohybujících zvířat.
Aktivity v terénu často závisejí na všímavosti a postřehu
strážníků.
Strážníci úzce spolupracují s Policií ČR.
Strážníci, rok 2022, zleva: Ondřej Vavřík, Alois Chvíla,
Vladimír Bolom, Eva Durčeková, Martin Busek (zástupce
vrchního strážníka), Libor Bolom (vrchní strážník), Bronislav
Kolář, Jaromír Maloušek, Petr Michálek.

Městská policie Příbor za dobu svého působení
nezaznamenala ve větším počtu úmyslné útoky na život či zdraví jiných osob, větší majetkové škody či jiná jednání.
To je z pohledu strážníků pro bezpečnost a veřejný pořádek ve městě zásadní.

A tak i díky městské policii je Příbor městem bezpečným a pro život příjemným.
PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ POLICIE
(k 1. 5. 2022)
pondělí až čtvrtek 6.30 - 23.00
pátek
6.30 - 04.30
sobota
6.30 - 15.00 a 20.00 - 04.30

KONTAKTY
tel: (+420) 556 725 111, (+420) 721 146 146 Zpracovala: Irena Nedomová, spolupráce Městská
policie Příbor; Zdroje a fota, scany: Státní okresní
prevence kriminality (+420) 556 455 404
archiv Nový Jičín, archivy LTV Příbor, města
e-mail: policie@pribor-mesto.cz
Příbora, MP Příbor; L. Jurečka, J. Jurečka,
https://www.pribor.eu/organizace/mestska-policie/
S. Slováková, I. Kunčar, J. Svoboda.
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