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1. ÚVOD 

 

1.1 ÚVODNÍ SLOVO VELITELE MP OSTROV 

 

 

Jak bylo zmíněno již v pololetní zprávě letošního roku, tou hlavní událostí 

v letošním roce byla vládní opatření, která ovlivnila nejenom činnost MP Ostrov, ale 

ovlivnila v roce 2020 fungování celé společnosti. Tato opatření nasměrovala činnost 

nejenom té naší městské policie k plnění i jiných specifických úkolů, se kterými nikdo 

předem nepočítal a které bylo nutné flexibilně řešit. Již v pololetní zprávě jsem chválil 

strážníky a ostatní zaměstnance MP Ostrov, jakým způsobem zvládají současnou situaci 

a navíc, jak jsme dokázali rozšířit některé služby pro naše občany, zejména díky službě 

Senior Expres, kterou právě Městská policie Ostrov zabezpečuje. K tomuto nám jistě 

dopomohlo i to, že se zaměstnancům MP Ostrov onemocnění Covid-19 zatím vyhýbá. 

Určitě to byl faktor štěstí v dané situaci, ale jistě k tomu přispívá i fyzická připravenost 

strážníků a v neposlední řadě i vnitřní opatření výkonu služby a pohybu zaměstnanců 

na pracovišti. Po celý rok 2020 se nám dařilo plnit veškeré úkoly a to i ty, které jsme 

díky této situaci dostali nad rámec běžných úkolů. Za to patří dík celému kolektivu MP 

Ostrov. Tato krizová situace navíc ukázala, že máme dobře připravenou kvalitní 

jednotku, která dokáže tyto situace ve spolupráci s ostatními složkami nejen IZS aktivně 

řešit. 

Dalším nelehkým úkolem, který byl ztížený současnou situací, bylo stěhování 

služebny do nových prostor a tyto přizpůsobit výkonu služby bez omezení provozu. Toto 

se nám podařilo splnit a nové prostory nabízejí komfort nejen strážníkům, ale i 

občanům, kteří přicházejí na služebnu MP Ostrov. Dále se snažíme tyto prostory 

dovybavit tak, aby splňovaly možnost i fyzické připravenosti strážníků přímo na 

služebně a také abychom mohli v našich prostorách nabídnout preventivní výuku pro 

naše školáky na poli prevence. Inspiraci získáváme u sousedních městských policií, 

kterým jsme doposud některé tyto prostory mohli jen závidět. Jsem přesvědčený, že i 

tato změna prostředí povede k dalšímu zlepšování naší činnosti zejména právě prevenci. 

I nadále se nám daří držet plný stav zaměstnanců na všech pozicích a tím se 

snižují náklady na přípravu nových strážníků a tyto prostředky můžeme naopak vložit 

na zdokonalení těch současných, což  plánujeme i v roce 2021, kdy chceme rozšířit řady 

například těch, co mají odchytové zkoušky. 

 

 



1.2 ZŘÍZENÍ A ČINNOST MP 

 

         Zřízení Městské policie (MP) Ostrov odsouhlasilo Zastupitelstvo města Ostrova 

obecně závaznou vyhláškou Města Ostrova č. 5/1993. Vzhledem k novele zákona O obecní 

policii č. 553/1991 Sb. byla tato OZV v lednu 2010 zrušena a byla odsouhlasena nová OZV č. 

1/2010 o Městské policii, která odpovídá a je v souladu se změnami uvedeného zákona O 

obecní policii. Činnost městské policie je realizována v nepřetržitém pracovním cyklu. 

Občané se mohou na strážníky obracet na tel. čísle 777 766 074 nebo na pevné lince 354 224 

920 a na tísňové lince 156. Pevné linky jsou v případě nepřítomnosti stálé služby 

přesměrovány na mobilní telefonní číslo 777 766 074.  

 

 

2. PERSONÁLNÍ STAV 

 

       K 01. 01. 2021 eviduje MP Ostrov: 17 strážníků, 2 administrativní pracovnice (1-3 měsíc 

zácvik), 4 asistenty prevence kriminality dva jsou z projektu MVČR a jeden vykonává 

souběžně i činnost domovníka, 2 pracovníky kamerového systému, 2 pracovníky Senior 

Expres, 2 pracovníky na pozici „Domovník“ na dohodu o pracovní činnosti z projektu MVČR 

a 1 pracovnici na mateřské dovolené. Celkem  30 pracovníků. 

Poslední strážník opustil naše řady odchodem do důchodu v říjnu 2018, od té doby 

máme zatím stabilizovaný stav, který nám mohou závidět okolní policie, kde se potýkají stále 

s personální nedostatečností. Nejenže tím šetříme nemalé finanční prostředky nutné na výcvik 

nového strážníka, ale naši strážníci získávají více a více zkušeností a tím se komplexně 

zlepšuje MP Ostrov jako celek. Je všeobecně známo, že dobrým strážníkem se nestane 

nováček po nástupu k městské policii, zvláště když byla zrušena povinná vojenská služba. 

Dobrým strážníkem se ti nejšikovnější stanou třetím až pátým rokem služby, a proto se 

musíme snažit vytvořit u MP Ostrov takové podmínky, aby nám ti současní zůstali. 

 

 

2.1 STRÁŽNÍCI A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI 

 

Plánovaný stav je 16 strážníků plus jeden strážník na základě veřejnoprávní smlouvy 

s obcí Stráž nad Ohří na odbavení přestupků z úsekového měření. V současné době má MP 17 

strážníků.  

Administrativní pracovnice paní Živná odchází k 31. 3. 2021 do zaslouženého 

důchodu a z tohoto důvodu nastoupila k 1. 1. 2021 nová administrativní pracovnice, která se 

bude po dobu tří měsíců seznamovat s náročnou prací, kterou tato pozice obsahuje. Nově 

bude ještě více zapojena do možnosti získávání finančních prostředků pro MP Ostrov ze 

zdrojů MVČR a kraje zvláště na podporu prevence v našem městě. Tyto projekty již 

realizujeme od roku 2014 a víme, že i když je to stále těžší, je možné z těchto zdrojů získat 

nemalé finanční prostředky zejména na prevenci v obcích. 

 

 

2.2 SENIOR EXPRES 

 

        I u této služby se nám podařilo udržet stávající pracovníky a najít pro ně mzdové 

prostředky také z projektů na podporu seniorů (o toto se zasloužil zejména odbor OSVZ). 

Služba se těší veliké a vzrůstající oblibě u seniorů. V době vládních opatření byla tato služba 

rozšířena o strážníka z prevence a také o asistenta prevence kriminality. Nesmím opomenout 

ani pracovnice knihovny, kulturního domu nebo odboru sociálního, protože tihle všichni 



pomáhají našim pracovníkům nejenom s nákupy v době největšího náporu. Na rok 2021 jsme 

předběžně domluveni, že v případě nárůstu zájmu o tuto službu ze strany občanů přijdou 

vypomáhat i pracovníci MDDM. 

 

2.3 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 

 

        Asistent prevence kriminality je projekt, který v našem městě funguje již od roku 

2014. Již druhým rokem je čerpána tříletá dotace na dva asistenty ve výši 1 560 000,- Kč se 

spoluúčastí města 618 000,- Kč. Další dva asistenti jsou financováni z rozpočtu MP Ostrov a 

cílem bude v roce 2021 získat dotaci i pro tyto dva asistenty. 

         

2.4 KAMEROVÝ SYSTÉM 

 

Stále máme dva kmenové pracovníky, kteří zajišťují obsluhu kamerového systému a 

pomohli v některých lokalitách zlepšit bezpečnostní situaci. Kamerový systém je nadále 

využíván též PČR a v mnoha případech pomohl objasnit případy, které se staly v katastru 

našeho města. V letošním roce se nám podařilo získat investiční dotaci z MVČR ve výši 

336 000,- Kč se spoluúčastí města 49 932,- Kč na vybudování dvou kamerových bodů 

v Krušnohorské ulici, které si přáli sami občané, a na zakoupení nového serveru pro 

kamerový systém. Celá investiční dotace byla úspěšně realizována a já věřím, že ke 

spokojenosti místních občanů. V roce 2021 se pokusíme o další investiční projekt s cílem 

získat mobilní kameru. Dále jsme se také zapojili do soutěže slepá místa s cílem získat 

kameru do vybrané lokality, a byť jsme jen těsně nezvítězili, náš projekt porotce zaujal 

natolik, že nabídli 50.000,- Kč na technologii do lokality Májová. V současné době ladíme 

detaily a možnosti umístění této kamery do této lokality. I když jsem každý rok spokojenější 

s technologií, kterou posouváme stále výš a výš, mým snem do budoucna je pořídit do města 

ještě kvalitnější sofistikovanější systém s 24 hodinovou obsluhou, který by plně pokryl 

veškeré rizikové oblasti ve městě.   

 

2.5 DOMOVNÍK 

 

Na základě vyhlášeného dotačního titulu z MVČR jsme předložili projekt na tři roky, 

který zajistil finanční podporu těchto pracovníků. Tito jsou zaměstnáni na dohodu o pracovní 

činnosti a z MVČR jsme získali podporu ve výši 722 800,- Kč. Vlastní povinná spoluúčast 

činí za tři roky 849 400,- Kč. Tito pracovníci jsou v domech Jáchymovská 1377 a Odborů 618 

a 619. Je zřejmé zklidnění situace, jak v uvedených domech, tak i jejich okolí, ale také čistota 

a pořádek. Nově jsme z vlastních personálních zdrojů zařadili do této správy i č. p. 620 v ulici 

Odborů a to bez zvýšení mzdových nákladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední rok 

podpory, musíme zhodnotit, jak je pro nás tato služba prospěšná, jakým způsobem a v jakém 

rozsahu ji budeme realizovat v roce 2022. 

 

 

3. TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 

Technické vybavení se u MP stále více rozšiřuje a zkvalitňuje. I díky tomu mohou 

strážníci poskytovat službu občanům v potřebném rozsahu a kvalitě. Občané už berou jako 

samozřejmost, že v zimě nastartujeme ráno jejich vozidlo v případě nouze, že se dokážeme 

dostat do bytu v případě nouze, že dokážeme poskytnout první pomoc a to vše je i díky tomu, 

že nám vedení města schvaluje nákupy a obměnu techniky, která je k těmto činnostem nutná. 

 



3.1 VOZIDLA 

 

MP Ostrov disponuje dvěma vozidly. Jedno značky Nissan NW 200, které má najeto 

91500 km. Druhé vozidlo Škoda Octavia CNG má najeto 86500 km.. Obě vozidla jsou 

vybavena výstražným zařízením. Zvláště druhé vozidlo překvapuje svojí spotřebou, která se 

dlouhodobě u všech služebních vozidel pohybuje kolem 11 litrů, ale při provozu na CNG 

dosahujeme zatím spotřeby do 8 litrů při stejném zatížení. V současné době máme nastavený 

limit pro nájezd km na 75 km za službu, který zaručuje delší životnost služebních vozidel a 

úsporu nejen na pravidelném servisu, ale i na pohonných hmotách. Samozřejmostí jsou 

výjimečné případy, kdy je například potřeba umístit osobu do PAZS nebo pátrat po osobách či 

vozidlech. V roce 2020 jsme ušetřili cca 60.000,- Kč na pohonných hmotách, a i když ceny 

pohonných hmot klesaly, byla tato úspora docílena právě i častějším tankováním CNG. 

V porovnání s předchozími služebními vozidly, je u vozidla Škoda Octavia zřejmá i úspora za 

každoroční pravidelný servis a opravu vozidla. V letošním roce začneme připravovat možný 

model výměny služebních vozidel a již teď si děláme průzkum nejlepšího řešení tak, abychom 

zakoupili co nejúsporněji nová vozidla i s ohledem na další provoz. Stávající vozidla se 

pokusíme po vzoru jiných MP prodat kompletně vybavená pro další činnost jiné městské 

policii, která nemá takové zatížení, a jistě jí starší vozidla ještě dobře poslouží. Zvláště pak již 

zavedená instalace radiokomunikace a výstražného zařízení ušetří nemalé finanční prostředky.  

 

 

3. 2. VÝZBROJ 

 

MP Ostrov má k dispozici deset střelných zbraní Glock 17 plus střelivo. S těmito 

zbraněmi se disponuje dle zákona na základě zbrojní licence. Dále mají strážníci záznamová 

zařízení, LED svítilny, záchranářské nože, tekutou střelu TORNÁDO, teleskopické obušky, 

žebřík, záchranný pytel pro tonoucího, vybavené zdravotní brašny, které jsou opravdu na 

profesionální úrovni a v nejednom případě pomohly poskytnout první pomoc. (Strážníci i díky 

našemu zařízení AED procházejí každoročním zdravotním výcvikem.) V roce 2021 

zakoupíme z důvodu ochrany našich strážníků a také z důvodu kontrolní činnosti strážníků 

nové kvalitní osobní kamery tak, aby měl každý strážník svojí osobní kameru.  

Do naší výzbroje nově můžeme zařadit i ochranné pomůcky, které pro nás zajišťuje 

vedení města, a naši strážníci jsou plně vybaveni potřebným množstvím ochranných 

pomůcek, které potřebují pro výkon služby. 

 

 

3.3 VÝSTROJ 

 

            Strážníci jsou plně vybaveni jak na zimní, tak i na letní období. Snažíme se vybírat 

oblečení tak, aby bylo nejenom funkční, ale aby i reprezentovalo městskou policii jako 

takovou. Při výběru výstrojních součástek se snažím naslouchat strážníkům a vyhovět jejich 

potřebám. Na konci loňského roku jsme rozšířili naši výstroj o slušivé svetry 

s nepromokavým sedlem. Tyto svetry mají plnohodnotné zákonné označení strážníka a dají se 

tak nosit i samostatně jako svrchní oděv. I toto je příklad toho, že se snažíme i takto vytvářet 

co nejlepší podmínky pro výkon služby. 

 

 

 

 

 



3.4 TECHNIKA 

 

           V předešlé zprávě jsem popisoval rozvoj technologií, který se nezastavil, ale naopak se 

rozvíjí nezadržitelným tempem. MP Ostrov se snaží v tomto směru držet krok a to nejen 

v komunikačních technologiích, ale i zkvalitňováním kamerového systému a jeho údržby a 

hlavně v poslední době zkvalitněním našeho vnitřního informačního systému, kdy před lety 

pro městské policie nepředstavitelná věc se stává skutečností a ministerstvo vnitra i dopravy 

s rozšiřujícími se pravomocemi pro městské policie uvolňují data pro strážníky. A tak dnes 

náš strážník může v našem informačním systému získat veškeré informace potřebné ke 

službě, které se dříve musely složitou cestou zjišťovat s pomocí jiných správních orgánů. I 

zde je vidět, že městská policie se stává čím dál větším partnerem na poli bezpečnosti ve 

městech, která si tuto složku zřídila. Navíc se nám podařilo tento systém ještě více zkvalitnit 

v mobilním zařízení a tak náš strážník už prakticky získá veškeré informace přímo na ulici a 

také je může v terénu zadávat i přímo do našich systémů. V roce 2020 jsem se zapojil přímo 

do testování těchto technologií pro systém DERIK a tak nejenže naše MP měla tuto 

technologii jako první, ale navíc jsme ji získali s 30% slevou. Také jsem se s vývojáři 

programu DERIK dohodl, že v našem městě uspořádám setkání všech uživatelů systému 

DERIK a společně budeme pracovat na větším zkvalitnění programu, aby ještě více 

zjednodušil, zkvalitnil a hlavně zrychlil práci našich strážníků v terénu. Protože jak řekl 

klasik, „čas je to o co tu běží“ a náš strážník pak může například vyrazit dříve na další 

oznámení. 

 

 

4. VÝKON SLUŽBY 

  

 Nadále vykonáváme službu 24 hodin denně. V době vládních opatření byla upravena 

pracovní doba z režimu 12 hodin na 24 hodin. Oddělení bylo pomyslně rozděleno na dvě 

skupiny se samostatným vedením z důvodu zachování chodu MP Ostrov i pro případ, kdy by 

se hlídka přímo setkala s nakaženým občanem a hygienická stanice by těmto strážníkům 

nařídila karanténu. Jak jsem již uvedl v úvodu, i v tomto případě nás toto nelehké období 

připravilo na jiné mimořádné úkoly, se kterými se určitě po této zkušenosti v budoucnu 

popereme mnohem lépe, protože praktické zkušenosti nic nenahradí.  

 Ve druhém pololetí jsme zvolili jiný režim než 24 hodinový formát, který je náročný 

jak pro strážníky, tak i na vynaložené finanční prostředky z rozpočtu města. Snažíme se držet 

uzavřené směny, které se střídají po 12 hodinách. Pravidelně dezinfikujeme prostory MP 

Ostrov a služební vozidla. Vnitřním předpisem jsme upravili pohyb osob na služebně při 

střídání tak, abychom strážníky co nejvíce chránili před možným nakažením, aby MP Ostrov 

v případě zjištěného onemocnění mohla nějakým byť omezeným způsobem i nadále 

vykonávat svoji činnost. 

 Na žádost kraje máme vytipované strážníky, kteří jsou připraveni a hlavně budou 

vyškoleni pro případ možného nasazení v krizových oblastech. Vyhověli jsme tak žádosti a 

potřebám kraje s tím, že jsme připraveni takto poskytnout v mimořádném případě minimálně 

jednoho strážníka. 

 

 

 

 

 

 



5. ROZPOČET 

 

5. 1. ROZPOČET 2020 

 

Opět se podařilo stejně jako v posledních dvou letech získat finanční prostředky na 

pokrytí chodu MP Ostrov včetně oddělení prevence dle mých představ. Mimořádné výdaje 

spojené s vládním opatřením dokážeme pokrýt z rozpočtu MP Ostrov rozpočtovým opatřením 

a to zejména na pokrytí mzdových nákladů, které se zvýšily z důvodu přesčasových hodin, 

které vznikly úpravou pracovní doby strážníků a jejich nasazením pro tuto mimořádnou 

událost. Byť jsme v prvním pololetí vynaložili nemalé zejména mzdové prostředky 

v souvislosti s řešením situace kolem COVID-19 a to za přesčasové hodiny, ušetřili jsme 

z rozpočtu MP Ostrov více jak 700.000,- Kč. Pomohlo k tomu zejména menší čerpání na 

opravy vozidel, zajištění dotací na mzdové prostředky a investiční dotace, ale také 

dlouhodobá pracovní neschopnost u některých pracovníků, kteří podstoupili plánované 

operace a lázeňskou péči. 

 

 

5. 2. ROZPOČET 2021 

 

Jak jsem již uvedl výše, je potřeba opět zajistit takové podmínky, aby nám strážníci, 

co jsme si již vychovali, neodcházeli a odváděli práci pro naše město co nejlépe a hlavně co 

nejdéle. Rozpočet na rok 2021 i přes finanční krizi, která postihla plošně celou naší 

společnost, byl pro MP Ostrov plně podpořen dle mých požadavků a je zřejmé, že vedení 

města na bezpečnost v našem městě nezapomíná. 

 

 

6. FYZICKÁ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA 

 

Fyzickou a střeleckou přípravu nadále zajišťujeme sami cestou našich zkušených 

strážníků, kteří prošli těmito výcviky například již u PČR.  

Navíc jak jsem již uvedl, máme v novém prostoru služebny možnost využívat prostor 

pro prevenci školáků i pro fyzickou přípravu našich strážníků. Zvláště v této době se ukazuje, 

jak je důležité takové zázemí pro strážníky mít. I z tohoto důvodu v roce 2021 pořídíme 

některá vybavení i nad rámec našich plánů. Jedná se například o podlahu tatami pro výcvik 

sebeobrany. Dále jsme strážníkům pořídili činky, hrazdu a boxovací pytel pro výcvik.  

 

 

7. PREVENCE KRIMINALITY 

 

  Personální stav nám dovolil se opětovně vrátit na pole prevence a naše pracovnice 

prevence a zároveň strážník psovod svoji práci vykonává dle mých představ, i když letos 

hodně omezených představ v souvislosti s onemocněním COVID-19. I nadále patříme do 

skupiny prevence kriminality našeho kraje. Připravujeme preventivní programy a projekty. Na 

základě průzkumu mezi občany, který se konal loni, jsme připravili investiční dotaci ve výši 

330 000,- Kč na modernizaci kamerového systému a na jeho rozšíření dle přání občanů o dvě 

kamery do ulice Krušnohorská. Dále jsme získali dvě dotace na podporu projektu 

Kyberšikany a Strážníka Pavla z Karlovarského kraje ve výši 107 000,- a 27. 000,- Kč. 

 Celkově jsme letos získali na dotacích do prevence kriminality od různých subjektů 

částku ve výši 1.236.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že na zpracování dotačních titulů nemáme 

speciálně žádného strážníka, ale této problematice se věnuji osobně jen s administrativní 



pracovnicí, jedná se v republikovém měřítku pro tak malou MP jako je ta naše jistě o hezký 

úspěch, na který se budeme v příštích letech snažit i nadále navazovat, i když těchto 

prostředků každoročně celkově ubývá a je těžší a těžší na ně dosáhnout. 

 

 

8. STATISTIKA VÝSLEDKŮ 

 

Přehled činností za rok 2017 až 2020:  
 

název 2017 2018 2019 2020 

Přestupky na úseku ochr. před alk. a jinými tox. 9 3 3 3 

Přestupky proti veřejnému pořádku 118 116 144 113 

Přestupky proti občanskému soužití 7 10 12 13 

Přestupky proti majetku 93 90 66 97 

Počet oznámených přestupků příslušným orgánům 326 263 211 341 

Podezření ze spáchání TČ 8 19 19 15 

Počet odtažených vozidel 86 112 112 173 

Přijatá oznámení 2150 2532 2418 2193 

Počet prověření ALARMU 204 229 285 214 

Kontrola škol a školek  170 201 210 154 

Kontrola heren/restaurací 657 525 456 485 

Celkový počet událostí  17428 17537 18684 19422 

Kontrola osoby v katastru města  1190 1524 2153 2035 

Cyklohlídka 25 60 5 3 

Celkový počet přestupků 2374 1539 1197 1638 

Celková suma za blokové pokuty 217400 239300 240400 315100 

SENIOR EXPRES přepravené osoby  867 2049 1987 

SENIOR EXPRES celkem jízd  1439 3491 3516 

SENIOR EXPRES vybrané finanční prostředky  28780 69820 70320 

SENIOR EXPRES najeté km  6398 13579 13810 

 

 

Statistika SENIOR EXPRES v době vládních opatření: 

 

Provedeno: 321 nákupů pro seniory, 115 dovezených obědů, 179 občanům jsme 

dovezli knihy a léky jsme přivezli v 64 případech. 

V prvním pololetí jsme psali, že se náš strážník staral přímo o osobu pozitivní 

COVID-19. Toto se ve druhém pololetí stalo pravidlem a naše služba pomáhala běžně 

osobám, kterým byla nařízena karanténa a tyto osoby neměly jinou možnost jak si zajistit 

základní potřeby a mohly tak dodržet nařízenou karanténu.  

 



 

 

9. ZÁVĚR 

 

 Jak jsem již zmínil v úvodu, byl to nejen pro Městskou policii Ostrov náročný rok. 

Úkoly, které jsme byli nuceni navíc plnit, zvláště díky onemocnění COVID 19, jistě s novým 

rokem nekončí, byť bychom si toto jistě všichni přáli. Jedinou výhodou v roce 2021 bude to, 

že jsme už na tomto poli veterány a těmito úkoly jsme si již prošli a tak nejenom, že již 

nebudeme zaskočeni prudkým nástupem něčeho nového, my se v tom novém nebezpečnějším 

prostředí již umíme pohybovat, ale hlavně víme, jak a kde musíme pomoci, abychom tuto 

situaci co nejlépe zvládli. Očkování je, doufám, tím světýlkem na konci tunelu, ze kterého 

v roce 2021 vyjedeme na normální kolej a budeme řešit zase ty „obyčejné a malicherné“ 

problémy, které doufejme, již nebudou ohrožovat to nejcennější, co máme, což je naše zdraví 

a život. 

 Za strážníky ještě jednou děkuji za nové prostory, a jak jsem již uvedl, budeme se 

snažit naší prací dokázat a stále dokazovat, že jsme si je právem zasloužili a přejeme našim 

kolegům hasičům, aby se také co nejdříve přestěhovali do nových prostorů. 

 V roce 2021 nás čeká opět to nejdůležitější hodnocení a tím je průzkum pocitu 

bezpečí občanů. Já doufám, že jsme splnili vše, co si na základě tohoto průzkumu před 

dvěma lety naši občané přáli, a že objektivně zhodnotí naši práci, protože názor občanů města 

je tím pravým vysvědčením, které můžeme za naše nasazení obdržet. 

 

  Prosím zastupitele, kteří mají zájem o rozšíření statistiky nebo jiný požadavek 

k doplnění zprávy, aby mi tyto požadavky zaslali včas před zasedáním zastupitelstva na 

email: lmartinek@ostrov.cz , abych mohl již na jednání zastupitelstva, kde se bude tato 

zpráva projednávat, materiály připravit. 

 

 

 

V Ostrově dne 09. 01. 2021 

   

 

                                                     Zpracoval: Ladislav Martínek 

                 velitel MP Ostrov 

mailto:lmartinek@ostrov.cz

