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- schválilo dne 12.2.1992 obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/1992, o městské policii 

 

- zřídilo usnesením zastupitelstva města 
Ostravy č. 167/8 ze dne 12.2.1992 
rozpočtovou organizaci, bez právní 
subjektivity, pod názvem Městská policie 
Ostrava (dále jen MPO) 

 

- pověřilo primátora města k podepsání 
zřizovací listiny, která nabyla účinnosti k 
1.3.1992 
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Zřízení Městské policie Ostrava 

Zastupitelstvo města 
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Městská 
policie 

Počet 
obyvatel 

Strážníci Obyvatel na 
strážníka 

Praha 1 128 876 2 055 549 

Ostrava 299 524 680 440 

Brno 376 929 487 773 

Plzeň 158 492 257 616 

Srovnání počtu strážníků Městské policie 

Ostrava s vybranými statutárními městy 



- je centrálně zabezpečován z integrovaného bezpečnostního centra (dále jen IBC) a 

prostřednictvím jednotlivých integrovaných výjezdových center  
 

Integrovaná výjezdová centra jsou rozdělena do 4 oblastí: 
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- IVC Martinovská  – v provozu od 2009 

- IVC Slovenská  – v provozu od 2014 

- IVC Jih   – v provozu od 2016 

- IVC Slezská  – v provozu od 1997 

Výkon služby 



Při zajišťování veřejného pořádku MPO využívá 40 motorových vozidel: 

- 28 osobních vozidel vybavených alternativním pohonem na CNG 

- 8 užitkových vozidel (4 vozidla vybavena alternativním pohonem na CNG) 

- 4 speciální vozidla  

- přepravník koní 

- mobilní centrum prevence a kamerových systémů 

- sanitní vozidlo 

- traktor 
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Prostředky pro výkon služby 



- 6 služebních psů, atestovaných pro 
hlídkovou službu 

 
-  2 záchranářské psy, z toho:  
 -    2 s atestem  pro sutinové 
 -    1 s atestem plošné vyhledávání     

          (zařazen v USAR odřadu)  
 -     3 v přípravě 
 

- 13   koní (starokladrubský kůň) 
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Prostředky pro výkon služby 



Při plnění úkolů společného zájmu MPO velmi úzce 
spolupracuje s řadou součinnostních partnerů, zejména s: 
 

- orgány města 
- městskými obvody 
- složkami IZS 

- Policií ČR (v roce 2009 uzavřena koordinační dohoda) 
- ČR Hasičským záchranný sborem MSK (v roce 2007 uzavřena dohoda  

o plánované pomoci na vyžádání) 
- ZZS MSK 

- Dopravním podnikem Ostrava 

- Ostravskými komunikacemi 
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MPO spolupracuje 



- byla uzavřena 12.6. 2007 mezi Českou republikou - hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje a statutárním městem Ostrava, kdy MPO se 
na základě této dohody stává ostatní složkou IZS (§ 4 odst.2 zákona č. 239/2000 
Sb., o IZS). 
 
Formy pomoci: 
- MPO se zavazuje k vyslání sil a prostředků (dále jen SaP) na místo mimořádné 
události 
- MPO zajišťuje průjezd jednotek složek IZS na místo mimořádné události 
- MPO zajišťuje dovoz stravy složkám IZS na místo Mimořádné události,  
dle požadavků OPIS 
- MPO vysílá kynology IZS na místo mimořádné události dle požadavků OPIS 
Ostatní:  
- vzájemná informovanost (výměna informací, poznatků, zkušeností, 
metodických postupů, konzultace, účast na seminářích)  
- vzájemná spolupráce a kooperace při přípravě, provádění a vyhodnocování 
taktických a prověřovacích cvičení dle vnějších havarijních plánů 
- vzájemná spolupráce při přípravě kynologů a psů IZS  
(cvičení, atesty) 
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 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání 



- výkonu obchůzkové služby v okrscích na území města Ostravy 
 
- řešení krizových situací v dopravě a měření rychlosti  
 -  usměrňování a regulace dopravy 
 -  uzavření prostoru události 
 -  odklon dopravy 
 - zajištění vnější zóny pro vytvoření nerušeného prostředí pro práci  
                     složek IZS 
 -  schvalování lokalit měření rychlosti 
 
- prevence (zajišťování akcí a předávání informací na úseku prevence kriminality)   

Mezi Policií České republiky KŘP SMK, v zastoupení MŘP Ostrava a statutárním 
městem Ostrava, řeší vzájemnou spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku na území statutárního města Ostravy v oblastech:   
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 Koordinační dohoda 



Osobní pomoc: 

- z 652 strážníků máme 150 na denní směně / 110 na noční směně 

- do 120 minut jsme schopni povolat zálohy v počtu 80 strážníků 

 

Dopravní prostředky: 

- 40 služebních vozidel 

 

Speciální pomoc: 

- nepřetržitá dostupnost kynologa IZS se psem 

- dostupnost psychologa MPO v rámci posttraumatické péče 
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Co jsme schopni poskytnout 



Skupina kynologie IZS u MPO vznikla v roce 2006 

 
-roce 2010 nejvíce atestovaný psů 4  (odchody k AČR, PČR, aj.) 
 
-v současnosti máme 2 atestované psy  (2 atest na sutiny, 1 atest na plochy)  
v přípravě máme 3 psy (tři psovody) předpoklad je mít v  roce 2019 pět atestovaných 
psů a psovodů  
 
- využití psů MPO pro atestace INSARAG, USAR týmů pro mezinárodní operace 
(r.2010, 2015) 
 
- od roku 2006 měla skupina 17 ostrých výjezdů (vlakové neštěstí Studénka, Orlová, 
Petrovice – Závada, Ostrava – Shopping park, Ostrava- Cihelní, Olomouc, Otice u 
Opavy pátrání po dvouletém dítěti (nalezen utonulý),atd.)  
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 Kynologie IZS u MPO 



 
- ve spolupráci s GŘ HZS ČR  
- MPO mistrem ČR v roce 2010,2012,2015 
- účast 11 tříčlenných týmů 
- MPO obsadila 5. místo v týmech,  
     4. v jednotlivcích v sutinách a plochách  
- pomoc SMO, HZS MSK, vedení Dolní oblasti Vítkovic, Ústřední vojenský 

veterinární ústav Hlučín, 
 

9. - 11. září 2016,  

Ostrava – areál Dolní oblasti Vítkovic  
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 XII. mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS  



 
 

- povodně v roce 1997 na Ostravsku 
 

- povodně v roce 2010 na Ostravsku 
 
- srážka tramvají Ostrava, ul. Vřesinská 

 
- hořící návěs kamiónu Ostrava, ul. Plzeňská 

 
- usměrňování provozu při dopravních nehodách, při odstraňování následků 

větrných smrští 
 
- zajišťování veřejného pořádku při sportovních, společenských a kulturních akcích 

(fotbaly, festivaly, koncerty, shromáždění) 
 
- pátraní po sebevrazích, pohřešovaných osobách  
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 Pohled do historie spolupráce se složkami IZS 



Současnost: 
MPO sehrává nezastupitelnou roli v systému bezpečnosti ve městě a značnou měrou 
přispívá k eliminaci nápadu trestné činnosti v úzké součinnosti s Policií České 
republiky 
 
 Spolupráce se složkami IZS v číslech v roce 2017: 

 

• PČR      478 událostí 

• HZS       2 586 událostí 

• ZZS   1 133 událostí 

  
Činnost městské policie nelze vyjádřit jen statisticky, ale třeba zdůraznit,  
že i samotná přítomnost uniformovaných strážníků v ulicích, jejich organizovanost  
a kvalita výkonu služby značně ovlivňuje bezpečnostní situaci ve městě a pocit 
bezpečí občanů a návštěvníků města. 
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Závěr 



Děkuji za pozornost. 
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