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Čl. 1 

Úvod 

 

     Městská policie Štětí (dále jen MP) byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 

ze dne 15. 06. 2006, která nabyla účinnosti dnem 01. 07. 2006. Městská policie Štětí 

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města Štětí a na 

tomto území plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

ve znění pozdějších právních předpisů nebo zvláštní zákon. 

     MP je službou občanům města a každý, kdo se na městskou policii obrátí s žádostí o 

pomoc, by měl mít pocit, že strážník je zde pro něj.  MP má v součinnosti s Policií ČR 

nezastupitelnou úlohu při zabezpečování veřejného pořádku a zajišťování ochrany 

občanů a jejich majetku před projevy kriminality. Stejně, jako se vyvíjí kriminalita a její 

trendy, musí se vyvíjet i městská policie. Nejde ani tak o stránku kvantitativní, ale 

především kvalitativní.  Činností městské policie musí být účinně zajištěno plnění 

zákonem stanovených úkolů, ale i očekávání svého zřizovatele a občanů. Proto musí být 

její činnost hodnotitelná a kontrolovatelná.  

      Koncepci  Městské policie Štětí jsem rozdělil do tří etap : 

1. Krátkodobá –   období do konce r. 2013 

2. Střednědobá – období  2013 - 2014 

3. Dlouhodobá –  období  2014 – 2016 

 

      Koncepce řeší zefektivnění výkonu služby, přiblížení k občanům, zkvalitnění 

personální základny, zkvalitnění spolupráce s Policií ČR, s orgány obce, odbory MěÚ, 

organizačními složkami, zájmovými organizacemi apod.  

    Při vypracovávání koncepce jsem mimo jiné vycházel ze Zprávy o provedené kontrole 

MP Štětí z března r. 2011, srovnání MP Štětí s jinými MP měst a obcí, velikostí 

katastrálního území, skladbou obyvatel, nápadu trestné činnosti a její skladby.     

 

Čl. 2 

Současný stav Městské policie Štětí 

 

      V Městské policii Štětí je v současné době zařazeno 23 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 

19 strážníků (14 mužů, 5 žen) a 4 asistenti prevence kriminality (dále jen APK – 2 muži, 2 

ženy) viz příloha č. 1 - současná organizační struktura. 

       MP čerpá finanční prostředky z rozpočtu Města Štětí. Na činnost MP je na rok 2013 

rozpočtována částka ve výši 10 930 000,-Kč. Činnost APK je na rok 2013 financována 

z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR. 

 

Výkon služby : Je zabezpečován z jednoho pracoviště se sídlem v ul. Palackého 599. 

Strážníci zajišťující nepřetržitý provoz (11 mužů, 5 žen), mají  nerovnoměrně rozvrženou 
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pracovní dobu.  Systém služeb je v režimu dvou po sobě jdoucích denních směn od 07:00 

do 19:00 hod., dvou po sobě jdoucích nočních směn od 19:00  do 07:00 hod. 

s následnými čtyřmi dny volna. Celkový počet strážníků je v současné době 18 + 1 (14 

mužů,  5 žen).  Celkový počet APK 4 (2 muži, 2 ženy).   Směny jsou plánovány na celý 

kalendářní měsíc. Výkon služby ve směnách zajišťují 4 strážníci. 

Organizační struktura jedné směny 

 

 
 

        Výkon služby je zajišťován operační dozorčí službou a hlídkovou službou. Hlídková 

služba je vykonávána pěším hlídkováním nebo hlídkováním za využití služebního 

vozidla, které převažuje nad pěším hlídkováním. Operační dozorčí vykonává službu na 

pracovišti (služebně) MP Štětí v prostoru určeném pro výkon této činnosti.  

       K vyřizování přestupků jsou stanoveny úřední hodiny - Po, St, Pá v době 16:00 – 

18:00 hod. a So v době  09:00 – 11:00. 

       V rámci spolupráce s Policii ČR, Obvodním oddělení Štětí byla dne 12. 03. 2009 mezi 

Policií ČR a Městem Štětí uzavřena „Dohoda o vzájemné spolupráci“, jejímž předmětem 

je zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci katastrálního území města Štětí. 

Katastrální území města Štětí zahrnuje obce: 

 

Poř. č. Název obce Počet obyvatel Katastrální území 

1 Štětí   9168    53,85 km² 

2 Brocno      229    12,25 km² 

3 Čakovice         50      2,82 km² 

4 Hněvice      135      3,55 km² 

5 Chcebuz      233      6,6 km² 

6 Počeplice      149      5,23 km² 

7 Radouň      208      6,38 km² 

8 Stračí         98      4,44 km² 

9 Újezd         39      5,02 km² 

10 Veselí         30      6,6 km² 

 CELKEM 10339 106,74 km² 

 

 

Strážník vedoucí 

směny 

 

Operační dozorčí 

 

Strážník 

 

Strážník 
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      MP Štětí je od r. 2012 zapojena do programu Odboru prevence kriminality 

Ministerstva vnitra ČR  - Program prevence kriminality - projekt  Asistent prevence 

kriminality.  V rámci toho programu v současné době na území města Štětí vykonávají 

činnost 4 asistenti prevence kriminality. Všichni asistenti jsou zaměstnanci Města Štětí 

zařazení v MP Štětí.  Jejich činnost je financována z neinvestičních dotací, poskytnutých 

Ministerstvem vnitra ČR ze státního rozpočtu ČR. Dotace je poskytována jednorázově na 

každý rok.  Za vedení, rozvoj a činnost při plnění úkolů APK odpovídá určený strážník – 

mentor. 

 

       Zprávy o činnost MP Štětí jsou zveřejňovány na webových stránkách www.steti.cz. 

Prezentace činnosti se omezuje na strohá sdělení o provedených úkonech nebo 

zákrocích provedených na základě oznámení občanů, popř. úkonů provedených na 

základě vlastní činnosti strážníků. Obsahy mnohých odkazů jsou zastaralé, pro občany 

neaktuální, postrádají zajímavost a mnohdy se odkazují na zastaralou právní úpravu, 

která již není účinná. Není zde přehledně řešena komunikace mezi MP Štětí a občany. 

Jinou formu prezentace činnosti MP Štětí jsem nezaznamenal. Na webových stránkách 

MP zcela postrádám odkaz na prezentaci činnosti v oblasti prevence kriminality. 

 
Preventivní činnost: Je zajišťována především na primární, příp. sekundární úrovni 

(výchovné,  vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity), dále prostřednictvím 

činnosti již zmíněných APK. Nedílnou součástí preventivní činnosti je Městský kamerový 

a dohlížecí systém.  Do preventivní činnosti na primární úrovni jsou zapojeny především 

žáci základních škol a senioři. 

 
Odchytová a asanační činnost :  Je prováděna vybranými a řádně proškolenými 
strážníky (počet 5), kteří ji provádějí na základě „Dohody o pracovní činnosti“ podle § 76 
a násl. zákoníku práce se zaměstnavatelem – Městem Štětí,  na sjednaný druh práce a za 
sjednanou odměnu.  Činnost je vykonávána na základě Rozhodnutí o povolení této 
činnosti, vydané Krajskou veterinární správou ze dne 07. 03. 2012. Činnost se řídí podle 
měsíčního plánu služeb. 
 

Prostředky používané k zabezpečení výkonu služby: 

 

Dopravní prostředky:  2 vozidla Ford Fusion r. v. 2006 a 2009 

                                          1 trekové jízdní kolo Point Pro  

                                          1 přípojné vozidlo Handy Agados 

Rádiové spojení: 1 základnová digitální stanice Motorola DM 3600 

                                      2 mobilní digitální radiostanice Motorola DM 3401 v každém   

                                         služebním vozidle 

                                      4 kapesní (ruční) digitální radiostanice Motorola DP 3401 

 

Přístroj na detekci alkoholu: 1 digitální analyzátor alkoholu v dechu AlcoQuant 6020   

                                                          s tiskárnou 

http://www.steti.cz/
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Měřič rychlosti : 1 ProLaser®III s dokumentačním zařízením PL-DOK I. 

 

Dokumentační technika : 1 digitální kamera Sony Handycam 

                                                1 kamera do služebního vozidla CD50F s příslušenstvím 

                                                1 digitální fotoaparát Olympus s příslušenstvím 

                                                1 diktafon Olympus 

                                                6 osobních minikamer DCR-11 

Pozorovací technika :  1  noktovizor zn. Pulsar Challenger 

                                           1  dalekohled Tasco 

 

Městský kamerový a dohlížecí systém (dále jen MKDS) :  V současné době je 

k dispozici 10 kamerových bodů na teritoriu města Štětí. Pohledy jsou svedeny na 

dispečink – operační středisko MP Štětí. Kamery jsou připojeny k serveru pomocí 

městské sítě kabelové televize v nevhodném rozsahu IP adres. Celý MKDS je možno 

označit jako nevyhovují, a to jak z hlediska    využití on-line přenosu, tak i z hlediska 

využitelné dokumentace.  

 

Informační systém MP (ISMP) :  Slouží k vedení všech agend, které jsou nezbytné pro 
chod městské policie. Konkrétně se jedná o knihu fonogramů a hlášení, protokol 
událostí, knihu služeb, knihu jízd apod. Současně se v tomto systému evidují a 
zpracovávají všechna Čj. Jsou zde m. j. vedeny všechny evidence nezbytné pro výkon 
služby a statické výstupy z činnosti strážníků. Ze systému však nelze opatřit všechny 
statistické údaje povinně předkládané Ministerstvu vnitra ČR. Z toho důvodu je veden 
vedlejší podsystém, kde jsou evidovány údaje požadované MV ČR.  
 
Pult centrální ochrany (PCO) : 1 Surgard SG-DR 1 - je v od 03. 01. 2000 v majetku 
Města Štětí. Poplatky za střežení jsou stanoveny Ceníkem poskytovaných služeb, který 
byl schválen usnesením Rady města na 1. schůzi dne 12. 01. 2012.  
 
Defibrilátor : 1 Lifepak 1000 – tím, že je MP Štětí vybavena defibrilátorem, je evidována 
v systému Rychlé záchranné služby Ústeckého kraje s možností vyslání k akutním 
případům na určené místo v katastrálním území města Štětí. 
 
 

Čl. 3 

Cíle koncepce 

 

1) Činnost městské policie primárně orientovat na plnění úkolů vyplývajících ze zákona 

č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 

zákonem). 

 

2) Činnost městské policie pojmout jako službu veřejnosti – při organizaci výkonu 

služby vycházet a přihlížet k oprávněným požadavkům, připomínkám a zájmům občanů 

nebo jiných subjektů, působících na území města Štětí.     
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3) Zajistit, aby výkon služby a výstupy z této činnosti byly na profesionální úrovni.  

 

4) Mít přehled o aktuální bezpečnostní situaci na území města Štětí a identifikovat 

oblasti, na které je třeba ze strany městské policie zaměřit pozornost. 

 

5) Umět stanovit priority činnosti vyplývající z aktuální bezpečnostní situace. 

 

6) V  MP Štětí vytvořit podmínky pro kvalitní a bezporuchový výkon služby strážníků a  

     zaměstnanců zařazených v MP. 

 

 

Čl. 4 

Etapy koncepce 

 

1. Krátkodobá etapa – období do konce r. 2013 

 

1.1 Výkon služby a jeho plánování :  

      Od mého nástupu do pozice vedoucího strážníka MP Štětí, bylo poukazováno na 

měsíčně neoprávněně vykazované a proplácené přesčasové hodiny strážníků.  Tyto 

„přesčasové“ hodiny měly údajně vznikat v důsledku špatného plánování služeb.  

  

      Strážníci pracují ve směnném provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. 

Vzhledem k těmto podnětům byl proveden výpočet počtu směn na kalendářní měsíc, 

který vychází z fondu pracovní doby : 

př. strážník – 37,5 hod. týdně x 26 týdnů (vyrovnávací období dle § 78 písm. m ZP) = 975 

hod. (fond pracovní doby), 

směny se poté naplánují:  

975 : 12 = 81,25, což znamená, že strážník musí odpracovat 81,25 směn ve 

vyrovnávacím období (26 týdnů) a 81,25 : 26 = 3,125 směn týdně. 

      V průměru odslouží strážník za současného stavu 15 směn v měsíci.  Při plánování 

směn tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz, vznikají odpracované hodiny nad fond 

pracovní doby. Tyto byly měsíčně vykazovány jako přesčasové. Po tomto zjištění jsou 

hodiny nad rámec fondu pracovní doby převáděny do následujícího měsíce nebo měsíců 

a v průběhu 26 týdnů vyrovnávacího období eliminovány,  buď vypouštěním celých 

směn  nebo jejích částí. Tím dojde k úspoře mzdových nákladů.  

     Proto má i svoje opodstatnění zařazení tří strážníků do směny. Tento systém spatřuji  

v současnosti výhodný, jak z hlediska vzájemné zastupitelnosti (včetně zástupu operační 

dozorčí), tak i z hlediska zpracování administrativy (vyřizování Čj., sepisování úředních 

záznamů, sepisování záznamů o podání vysvětlení apod.), kdy jeden strážník ze směny 
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vyřizuje v případě potřeby tuto agendu a zbývající dva mohou nadále vykonávat 

hlídkovou činnost.  

 

     Zastupitelnost strážníků při vypouštění nebo zkracování směn, zejména 

s přihlédnutím k aktuální bezpečnostní situaci nebo čerpání dovolených, je dále 

zajištěna zařazením zástupce vedoucího nebo vedoucího MP do výkonu služby.  

 

      Hlídková služba bude i nadále prováděna s přihlédnutím k bezpečnostní situaci 

formou pěšího hlídkování ve stanovených částech nebo lokalitách města v dosahu 

služebního vozidla.  Pěší hlídkování je i součástí situační prevence. Hlídková činnost je 

primárně zaměřena na veřejný pořádek a dopravní situaci na území města Štětí.  

Vzhledem k počtu strážníků ve směně přichází v úvahu i kombinace pěšího výkonu 

služby a motohlídky, zejména v denní době.  Důležitá je přítomnost strážníků v místech, 

o kterých je všeobecně známo, že zde dochází např. v určitém čase nebo době 

k protiprávnímu jednání. Každý strážník by měl mít místní a osobní znalost na takové 

úrovni, aby byl schopen směřovat výkon služby v odpovídajícím čase právě do těchto 

lokalit. Důraz bude současně kladen i na včasnost a rychlost zásahu nebo zákroku na 

základě přijatého oznámení.  Z toho důvodu bude také pěší hlídkování prováděno 

v dosahu služebního vozidla.  

 

       Činnost směn budou primárně organizovat vedoucí směn s přihlédnutí k aktuální 

bezpečnostní situaci na území města Štětí, oprávněným požadavkům občanů a na 

základě získaných nebo zjištěných informací o protiprávním jednání v určité části města 

nebo místní části. 

 

        Problematický je výkon služby v místních částech, zejména v obcích Počeplice, 

Brocno, Chcebuz, Radouň. Hlídky do těchto obcí jezdí spíše na základě přijatého 

oznámení, než pravidelně v rámci obvyklé hlídkové činnosti.  O problémech občanů se 

strážníci dozvídají spíše náhodně, a proto je jejich místní a osobní znalost na nižší 

úrovni, než místní a osobní znalost města Štětí. Tuto situaci budu zpočátku řešit 

osobním kontaktem se členy osadních výborů a občanských sdružení. Na základě jejich 

oprávněných připomínek a požadavků bude směřován výkon hlídkové činnosti do 

těchto částí.  

 

      K řešení této situace by mohlo přispět vyčlenění jednoho nebo dvou strážníků, příp. 

strážníka a APK, kteří by vykonávali hlídkovou činnost pouze nebo převážně v místních 

částech, jako strážníci s územní odpovědností. Zejména v obci Počeplice jsou 

oprávněné stížnosti na narušování veřejného pořádku ze strany občanů, kteří jsou zde 

ubytováni na základě nájemního vztahu. Obdobně je na tom obec Chcebuz. Tato situace 

podle zjištěných skutečností může nastat v kterékoli obci – místní části. Aby byly 

uspokojeny všechny oprávněné zájmy nebo požadavky občanů ve vztahu 
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k protiprávnímu jednání, může být výkon služby s územní odpovědností v budoucnu 

nezbytný (krátkodobá až střednědobá etapa).  

 

       Základní činnost strážníka s územní odpovědností spočívá v jeho osobním kontaktu 

a komunikaci se  členy osadních výborů (Počeplice, Hněvice, Radouň), občanských 

sdružení (Chcebuz) a občany.  Na to navazuje získání dokonalé místní a osobní znalosti. 

Strážník je tak schopen zaznamenat a vyhodnotit získané informace, které mají vztah 

k bezpečnostní situaci na území  obce a včas na ně reagovat. Buď je řeší sám, nebo 

v součinnosti se zástupci obce nebo občany samotnými, nebo je přenese na vedení MP. 

Každopádně by nemělo dojít k eskalaci neřešeného problému, který v pozdější době 

většinou mívá trestněprávní důsledky. Na základě místní a osobní znalosti může 

prostřednictvím vedení MP směřovat činnost hlídek MP do problematických oblastí, 

nebo k řešení konkrétních situací, na které sám nestačí. Činnost strážníka s územní 

odpovědností je nedílnou součástí situační prevence.  

 

        Při výkonu činnosti, která je MP zákonem svěřena, zejména v menších územních 

celcích, je optimální využívat a uplatňovat princip community policing, tj. policejní 

práce orientovaná na službu veřejnosti. V praxi to z pohledu MP znamená, že strážníci 

s územní odpovědností jsou motivováni částečným přenesením zodpovědnosti za 

veřejný pořádek a bezpečnost v „jejich lokalitě“ a současně mají dostatek času získat 

dobrou osobní a místní znalost. Ze strany občanů to znamená, že znají „svého strážníka“, 

se kterým mohou aktivně komunikovat a podílet se na odpovědnosti za vlastní 

bezpečnost. Tento přístup má rozhodující vliv na hodnocení činnosti MP občany nebo 

veřejností, bez ohledu na úroveň kriminality. Občané v dnešní době vyžadují především 

snahu a zájem vůbec něco řešit, a to jim strážník s územní odpovědností může 

poskytnout. Je třeba si uvědomit, že pokud bude MP hodnocena jen podle nápadu 

kriminality na daném území nebo na základě statistických výkazů o své činnosti, nikdy 

nebude občanem hodnocena a vnímána kladně. 

 

    Částečným, ale spíše ojedinělým řešením je společný výkon hlídkové služby ve 

smíšených hlídkách  - strážník MP a policista Policie ČR. Tento výkon služby je omezen 

početním stavem policistů Policie ČR, Obvodního oddělení Štětí (OOP). Tato součást je 

schopna zajistit nepřetržitý výkon služby zpravidla jednou dvoučlennou hlídkou. 

V ojedinělých případech má OOP k dispozici více policistů, kdy pak po domluvě 

s vedením OOP může být tento výkon služby prováděn.    

 

   Jako problematická se jeví situace nasazení strážníků pro výkon speciálních činností, 

jako je např. měření rychlosti. Tato činnost se vykonává na úkor hlídkové činnosti, 

tudíž v omezené četnosti, nebo s rizikem, že hlídka bude ze stanoviště odvolána 

k provedení jiného, naléhavého služebního úkolu.  Na tuto činnost nelze aplikovat ani 

společný výkon služby strážníků MP a policistů Policie ČR, neboť podle stanoviska 

legislativního odboru Policejního prezidia ČR, ve správním řízení platí zásada „kdo 
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zahájí úkon, ten musí řízení dokončit“. To platí i pro odhalování přestupků spočívajících 

v překročení povolené rychlosti. Přestupek je zjištěn v okamžiku, kdy vozidlo projede 

kolem měřícího zařízení s obsluhou. Je-li obsluha strážník MP, může řízení o přestupku 

dokončit zase jen strážník MP a obráceně, je-li obsluha policista PČR, může řízení 

dokončit zase jen policista PČR.   

 

      V návaznosti na tuto problematiku bude vyzkoušen systém dokumentace přestupků 

spočívajících v překročení povolené rychlosti na záznamové zařízení radaru jeho 

obsluhou. Poté bude na základě zjištěných registračních značek požádán příslušný 

odbor dopravy obce s rozšířenou působností o ustanovení provozovatele vozidla. Ten 

bude následně předvolán k podání vysvětlení a přestupek s ním bude vyřešen 

v blokovém řízení. Celý tento postup je však vázán na rychlost a ochotu příslušných 

odborů dopravy provést lustraci provozovatelů nebo vlastníků vozidel a na vzniklé 

administrativní zátěži strážníků. Vše ukáže až praxe. V případě zdlouhavosti a 

nákladnosti postupu, bude tento postup přizpůsoben nebo upraven vzniklým 

podmínkám. 

 

     V případě, že se tento postup neosvědčí, nezbývá, než problematiku měření rychlosti 

řešit formou nařízených přesčasů na nezbytně nutnou dobu pro nezbytný počet 

strážníků.  Měření rychlosti vyžaduje nasazení minimálně tří strážníků.  

 

    1.2  Spolupráce s OOP Štětí bude v nejbližší době řešena na základě novely zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii ČR ze dne 01.01.2009 návrhem „Koordinační dohody“, která by 

měla přispět k efektivnímu využití sil a prostředků Policie ČR a MP Štětí jako orgánu 

města. Dohoda bude řešit i užívání zmodernizovaného kamerového systému Policií ČR, 

Obvodním oddělením Štětí, kde bude vybudováno klientské pracoviště. Nově 

vypracovaná „Koordinační dohoda“ nahradí stávající, zastaralou „Dohodu o vzájemné 

spolupráci“.  Nedílnou součástí spolupráce s Policií ČR je poznatková činnost, tj. 

předávání relevantních informací o trestné činnosti věcně příslušné Policii ČR a jejich 

pachatelích. V současné době jsou tyto informace většinou předávány ústně, v IS MP 

neexistuje výkaz nebo evidence této činnosti MP. Naopak ze strany Policie ČR neexistuje 

zpětná vazba o významnosti poskytnuté informace. Z toho důvodu je nutné tuto činnost 

vykazovat, evidovat a zahrnout do výsledné činnosti MP. Dále postupovat relevantní 

poznatky Policii ČR v písemné podobě se zpětnou vazbou o využitelnosti a výslednosti 

postoupeného poznatku. Dalším významným prvkem je účast na úrovni vedoucích na 

pravidelných pracovních poradách obou složek a vzájemná informovanost o nápadu 

kriminality. 

 

     1.3 Výkon služby operačních dozorčích: Na současném pracovišti je tato činnost 

problematická z hlediska bezpečnosti práce. Operační dozorčí je povinen přijímat 

oznámení, vyřizovat přestupky v rámci předvolání pro nepřítomného přestupce, 

sepisovat podání vysvětlení, pokud je hlídka zaneprázdněna jinou činností, podávat 
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informace občanům, kteří se osobně dostaví na služebnu, obsluha MKDS, PCO apod. 

Podle nynější situace nezbývá, než tuto činnost vykonávat v prostoru současného 

operačního střediska. Jednak tento prostor by neměl být přístupný veřejnosti (výstup 

MKDS, PCO, IS MP), a operačnímu dozorčímu (což jsou ženy) neposkytuje nejzákladnější 

ochranu před případným napadením a následným volným pohybem neoprávněné osoby 

nebo osob po celé služebně MP (foto. č . 1).  

 

 
Foto č. 1 

 

      Podle vyhodnocené situace za poslední 2 měsíce bylo zjištěno, že 95% veřejnosti bez 

ohledu na informační tabuli o vstupu na MP z UPPM, využívá pro své záležitosti vchod 

z ul. 1. máje. To znamená, že operační dozorčí, zejména v mimopracovní době, přebíhá 

přes celou služebnu k tomuto vchodu a zde řeší záležitosti občanů v prostoru, který byl 

původně jako operační středisko koncipován, vybaven a zabezpečen (foto. č. 3). V této 

době je stávající prostor a výstupy ze systémů bez dohledu. Zbývajících 5% klientely MP 

jsou nájemníci UPPM, kteří naopak tento vstup na služebnu MP využívají (zneužívají) 

velmi často, včetně noční doby, převážně v podnapilém stavu a s požadavkem řešení 

svých osobních problémů. 

 

Vstupní dveře z UPPM 

doprostor 

Výstup PCO 

Výstup MKDS 

Výstup IS 

MP 

Současné pracoviště operační 
dozorčí s prostorem pro příjem 
oznámení a styku s veřejností 
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Foto č. 2 

 

    Plnění úkolů MP v tomto prostředí porušuje všechny zásady ochrany bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců.  Pokud umožním výkon služby operačních dozorčích se všemi jejich 
povinnostmi v tomto prostoru, porušuji všechna ustanovení zákoníku práce týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jen namátkou cituji :  
 

§ 101 ZP 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce 
(dále jen "rizika"). 
             (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 
odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 
pracovních míst, která zastávají. 

 
§ 102 ZP 

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům. 
              (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 
která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. 

Současný prostor, kde má operační dozorčí 

přijímat oznámení, podněty, řešit přestupky, 

má předkládat fotodokumentaci přestupcům 

z IS MP, přijímat veřejnost  apod. 
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Tuto situaci lze řešit buď : 
1) Stavební úpravou, která oddělí prostor stávajícího operačního střediska od prostru 

pro veřejnost (pozn. stavební úprava však nezabrání občanům, aby i nadále používali při 

návštěvách služebny MP vchod z ul. 1. máje) 

2) Vrátit výkon služby operačních dozorčích na původní místo, t. j.  ke vchodu z ul. 1. 

máje.   

 

 
Foto č. 3 

 

      Tato místnost nyní slouží strážníkům pro administrativní činnost. Mimo jiné by zde 

strážníci měli projednávat v mnou nepochopitelných  úředních dnech a hodinách 

přestupky. Mým záměrem je okamžité zrušení úředních dnů. Služba MP je nepřetržitá 

a tudíž občan, byť přestupce, má plné právo, aby byl jeho přestupek projednán bez 

zbytečných průtahů. Tuto činnost, tj. vyřizování přestupků plně zastává operační 

dozorčí.  

Názorný příklad: Zaparkujete v cizím městě a po návratu k vozidlu máte za stěračem 

níže zobrazené předvolání pro nepřítomného přestupce a přestupku jste se dopustil(a) 

v době mimo úřední dny.  

 

Zařízení pro přenos 

fotodokumentace přestupku 

z IS MP pro přestupce 

 

Původní pracoviště operačních 

dozorčích – vchod z ul.  1. 

máje. 

 

Příjem oznámení 
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Na základě toho pak přijde dopis : 

 

 
Problém je v tom, že ať již se jedná o občany města Štětí nebo návštěvníky města, 

preferují přístup na služebnu MP z ul. 1. máje (viz. foto č. 4.) Osobně preferuji variantu č. 

2, tj. vrátit operační dozorčí do původní místnosti, ale chápu požadavek dohledu na 
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vstup do ubytovny PPM. Místo fyzického střežení vchodu (pozn. v noční době je stejně 

problematický), bych tuto činnost řešil instalací kamer současného MKDS (po jeho 

rekonstrukci) do společných a vchodových prostor UPPM a zobrazením záznamu na 

pracovišti operačních dozorčích. Ti stejně  mají řadu dalších činností, než sledovat, kdo 

v danou chvíli do prostor ubytovny vchází. Vchod na ubytovnu by byl zajištěn dálkovým 

ovládacím systémem, kdy by operační dozorčí měl zejména v mimopracovní době 

možnost otevírat vstup do prostor ubytovny dálkově. Jejich stávající pracoviště by 

sloužilo pro administrativní činnost a odpočinek strážníků a APK. Tím by došlo  i k 

úspoře finančních prostředků spojených se stavební úpravou, která je naprosto 

nezbytná.  Případný fyzický dozor na dění v UPPM by alespoň částečně vykonávali APK. 

 

 

 
Foto č. 4 

 

    1.4 Interní záležitosti: MP Štětí je orgánem obce, přesto není vydána žádná 

organizační norma sloužící k zajištění vnitřního pořádku, stanovení kompetencí, 

upravující organizační strukturu a základy činnosti MP. Proto je nezbytné vydat 

Organizační řád, který bude tyto interní záležitosti zajišťovat. Součástí této vnitřní 

normy bude Pracovní řád, vycházející z aplikace stávající zákonné úpravy, tj. zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce na konkrétní pracovní činnost strážníků a zaměstnanců 

MP. Současně bude sloužit k vymezení pracovních povinností strážníků a zaměstnanců a 

Bývalé pracoviště operačních  

dozorčích z pohledu veřenosti 

 

Zde operační předloží přestupci 

fotodokumentaci jeho jednání z IS MP  
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jejich práv, které z pracovně právního vztahu vyplývají. Na vydání těchto interních 

norem bude navazovat vydání nových pracovních náplní (popisů pracovního místa) 

s popisem konkrétních činností vyplývajících z pracovního zařazení v MP. 

  

1.5 Personální zajištění činnosti MP – Ke dni 31.05.2013 je početní stav strážníků MP 

18+1 viz. současná organizační struktura. Rozpočet městské policie počítá se stavem 

17+1. Početní stav strážníků MP není zřizovatelem stanoven. Lze vycházet pouze z 

předešlého stavu, který obsahuje Koncepce činnosti Městské policie Štětí ze dne  07. 12. 

2011 vypracovaná p. Milanem Novákem. Tento početní stav odpovídá počtu strážníků, 

kterých je třeba k zajištění nepřetržité služby a obsazení místa vedoucího strážníka a 

jeho zástupce.  

 

    Ke konci r. 2012 p. Novák na funkci vedoucího strážníka rezignoval a nadále zůstal 

v postavení strážníka MP a to v souvislosti se zapojením MP do programu Odboru 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR  - Program prevence kriminality - projekt  

Asistent prevence kriminality, kde působí jako mentor (je odpovědný za vedení a rozvoj 

APK, odpovídá za jejich činnost při plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 553/1991 Sb. o 

obecní policii, které nejsou výhradně svěřeny strážníku). Tím došlo po mém příchodu 

k navýšení početního stavu na současný stav 18+1.  V rámci I. ani II. rozpočtového 

opatření však nebylo z těchto důvodů žádáno o navýšení rozpočtu MP.  Jen pro úplnost 

uvádím, že projekt APK je dotačním programem MV ČR a činnost APK je podmíněna tzv. 

mentorstvím, kdy mentorem může být pouze strážník.  

 

     V současné době požádal strážník – mentor APK o ukončení pracovního poměru 

dohodou ke dni 30.06.2013. Z těchto důvodů, a vzhledem k nezbytnosti pokračování 

projektu APK, byla vypracována nová organizační struktura viz. příloha č. 2, ve které 

bude vedoucí MP m.j. zastávat postavení mentora APK a početní stav strážníků  bude 

17+1. 

 

      MP Štětí je současně jediný orgán obce, který je odpovědný za prevenci kriminality 

na celém území města Štětí.  Po odchodu strážníka – mentora APK, který měl v náplni 

práce i zajišťování prevence kriminality jako celku, zůstal ve stavu pouze jeden strážník, 

který se na prevenci kriminality v minulosti podílel. Strážník, který má v rámci MP 

zajišťovat úkoly spojené s prevencí kriminality má m. j. za úkol : 

 Spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky, preventivně informační 

skupinou Policie ČR, koordinátorem prevence na úrovni kraje, organizaci a 

realizaci výchovných besed, přednášek a akcí pro základní, střední a příp. 

mateřské školy, s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, drogové problematiky, problematiky požívání alkoholu a 

kouření a celkového právního vědomí dětí a mládeže.  
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Souhrn těchto minimálních činností v oblasti prevence kriminality, by měl nově 

tento strážník vykonávat vedle úkolů, které vyplývají ze služební činnosti ve 

směně. Navíc v první polovině r. 2014 je plánován přirozený odchod jednoho z  déle 

sloužících strážníků. 

 

     Aby byla zajištěna personální stabilita MP  tak, aby bylo možné zajistit plnění 

všech, zákonem definovaných činností, navrhuji, aby bylo zřizovatelem MP ještě 

v krátkodobé etapě na přechodnou dobu schváleno navýšení početního stavu 

strážníků o dvě pracovní místa - strážník se zařazením do 7 PT dle katalogu 

prací na stav 19+1. Pozn.: Roční mzdové náklady na strážníka v 7 PT cca 

301.000,-Kč. (čistý plat 246.000,-Kč) 

 

Prvním důvodem je přirozený odchod strážníka v první polovině r. 2014, jehož 

pozice bude muset být nahrazena strážníkem novým. Výcvik a výchova nového 

strážníka tak, aby si osvojil veškeré činnosti, které jsou od něj v rámci plnění úkolů 

MP požadovány, je záležitost minimálně 6 měsíců. Proto nelze tuto situaci 

personálně řešit až s odchodem stávajícího strážníka, ale s  předstihem, aby mohlo 

být uvolněné pracovní místo plnohodnotně obsazeno – početní stav strážníků 

18+1. 

 

 Druhým důvodem je případná nezbytnost výkonu služby strážníka(ů) s  územní 

odpovědností nebo vytvoření pozice strážníka preventisty, který bude zpracovávat 

kompletní agendu prevence kriminality a činnosti ve vztahu k  APK. 

 
        Předpokládám, že počet strážníků MP Štětí, bude ze strany zřizovatele 

porovnáván s počtem strážníků v obcích nebo městech, která mají přibližně stejný 

počet obyvatel. K tomuto hledisku je však třeba konstatovat, že počet strážníků 

nelze srovnávat s počtem obyvatel, ale východiskem pro stanovení počtu strážníků 

by měla být bezpečnostní situace a prognóza jejího dalšího vývoje. Pro ucelený 

přehled předkládám tabulku vybraných druhů kriminality v  regionu Štětí za rok 

2012 ve srovnání s r. 2011 a podíl vybraných druhů pachatelů.  
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Přehled nápadu a druhu aktuální kriminality v období 2011 – 2012 (zdroj Policie ČR) 
 

Poř. 
č. 

 
Název 

 
Zjištěno 

2011 
celkem 

 
Zjištěno 

2012 celkem 

Podíl 
recidivistů 
2011-
2012 

Podíl nezl. a 
mladistvých 
2011-2012 

1 Násilné trestné 
činy 

  60   53 21     -     16   2     -      3 

 Loupeže   13     5   5     -       3   2     -      0 
 Úmyslné ublížení 

na zdraví 
  16   10   3     -       2   0     -      1 

 Nebezpečné 
vyhrožování 

    9     7    5    -       5   0     -      0 

 Porušování 
domovní svobody 

    7   20    2     -      3   0     -      0 

2 Majetkové trestné 
činy 

281 359 50     -    58   1     -    12 

 Krádeže 
vloupáním 

131 163 22     -    16   1     -    10 

 Krádeže prosté 119 179 24     -    40   0     -      2 
 Krádeže jízdních 

kol 
  18   12   1     -      2   0     -      1 

 Poškozování cizí 
věci 

  13   10   1     -      1   0     -      0 

 Krádeže 
dvoustopých mot. 
voz. 

  16     8   3     -      1   0     -      0 

 Krádeže věcí z 
automobilů 

  17   37   1     -      2   0     -      0 

3 Ostatní kriminální 
činy 

  66   64 45     -     48   3      -      0 

 Maření výkonu úř. 
rozhodnutí 

  38   49 33     -     41   0      -      0 

 Nedovolená výr. a 
držení OPL 

    2     0    2     -      0   0     -      0 

 Nedov. pěst. 
rostlin obsah. OPL 

    0     1    0     -      0   0     -      1 

4 Zbývající 
kriminalita 

  60   58 20      -     
16 

  0      -      1 

 Ohrožení pod 
vlivem náv. látky 

  17   17   8      -       8   0      -      1 

 Zanedbání 
povinné výživy 

  26   31 11     -       8   0      -      0 

5 Obecná 
kriminalita celkem 

411 477 118   -   
123 

  6     -     15 
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Z výše uvedených údajů vyplývá, že na vzestupu je především majetková kriminalita a 
alarmující je zejména počet nezletilých a mladistvých pachatelů. Právě majetková 
kriminalita nejvíce obtěžuje občany.  

 

Pro srovnání předkládám ještě tyto údaje ze zdrojů Policie ČR:  

 

index celkové kriminality – 1. Most (359,4),  

                                                    2. Štětí (353,6),  

                                                    3. Litvínov (323,3) 

  index násilné a mravnostní kriminality – 1. Šluknov (59,6),  

                                                                               2. Štětí (46,3),  

                                                                               3. Březno (45,7),  

                                                                               4. Chomutov (32,8) 

  index krádeží vloupáním – 1. Šluknov (106,5),  

                                                     2. Štětí (94,7),  

                                                     3. Ústí nad Labem (81,7). 

 

Pozn : Index kriminality = (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního 

obvodu ORP) x 10 000.   

 

     Stejně alarmující jsou údaje Kontaktního centra o svém působení ve Štětí ve 

vztahu k drogové problematice.      

  

 
město 

stažené 
stříkačky 

vydané 
stříkačky 

 
kontakty 

 
nálezy 

nálezy 
měst. 

policie 
Roudnice n. 

L. 

1 500 1 446 49 0 400 

Lovosice 0 0 23 1 0 

Štětí 7 571 7 572 100 8 330 

Litoměřice 4 4 28 4 0 

(zdroj : Výroční zpráva K centra za rok 2012) 

 

      Je třeba si uvědomit, že téměř každý uživatel drog je potencionálním 

pachatelem převážně majetkové trestné činnosti.  

 

      Dalším hlediskem pro prognózu nárůstu nebo poklesu kriminality je míra 

nezaměstnanosti, která se v regionu Štětí podle údajů Úřadu práce Litoměřice 

pohybuje v průměru 16%., což je po regionu Úštěk druhý nejvyšší údaj.   

 

      Souhrn všech shora uvedených hledisek je podle mého názoru rozhodující pro 

stanovení početního stavu strážníků MP, aby jejich činnost byla  účinná a efektivní.   
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1.6 Oblast prevence:  Pokud má být prevence nebo preventivní činnost účinná, musí 

oslovit danou skupinu lidí s aktuálním problémem. Nelze preventivní činnost aplikovat 

plošně v co největším rozsahu a na co největší okruh lidí a pak vykazovat její provedení.  

 

       Je třeba stavět na zkušenostech, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, 

na určitých místech a za určitých okolností. Těmito okolnostmi nebo souhrnem 

okolností se zabývá situační prevence, která zahrnuje režimová opatření (např. zvýšený 

výkon služby v určité době na určitém místě), opatření fyzické  a technické ochrany (např. 

střežení určitého konkrétního místa, technické zajištění motorových vozidle proti odcizení,  

jejich parkování na přehledných a příp. kamerovým systémem střežených místech, v době 

dovolených technické a fyzické zajištění bytů, domů apod.). Nejefektivnější je při 

omezování majetkové trestné činnosti, ale je podmíněna finančními nebo personálními 

prostředky, které je do ní třeba vložit. 

 

     Za velmi důležitou považuji prevenci viktimnosti, která je založena na konceptu 

bezpečného chování. Je sice záslužné seznamovat mládež s následky požívání drog, ale 

daleko úspěšnější je jim poradit, jak se chovat v prostředí, které navštěvují, a kde se 

drogy vyskytují (hudební festivaly a hudební párty pod širým nebem, kluby apod.). Někteří 

účastníci tam jdou především z důvodu anonymity při konzumaci drog, ale většina jde 

kvůli zájmovému hudebnímu stylu, programu apod., a zde může dojít k nabídce užití 

drogy nebo přímo k podání drogy. Většina nemá ponětí, jak se má zachovat a co má 

dělat, zejména když je to ve skupině rádoby známých, přátel, kamarádů. Dále sem spadá 

prevence zaměřená na chování např. seniorů, žen, dětí – jak svým chováním a jednáním 

předejít, abych se nestal(a) obětí trestného činu.  Na těchto základech by měla být 

postavena koncepce prevence kriminality aplikovaná MP Štětí na území města. Účinná 

prevence = vzájemná komunikace přednášejícího a spolupracujících posluchačů na 

dané téma. 

 

      Je nutno podotknout, že ve školských zařízeních zajišťují primární prevenci 

pedagogičtí pracovníci buď sami, nebo prostřednictvím dalších institucí a složek (Policie 

ČR, městská policie, nevládní a společenské organizace apod.).  V rámci preventivní 

činnosti musí o sobě tyto subjekty vědět a úzce spolu spolupracovat, aby se jejich činnost 

nepřekrývala. Primární prevence – zahrnuje především výchovné, vzdělávací, 

volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost, ale zejména 

na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže. Těžiště je v rodinách, ve školách a 

v různých společenstvích. 

 

     Preventivní činnost by se řídila programem prevence kriminality, který by byl 

zpracováván na každý kalendářní rok, a ve kterém by byly zapracovány i výstupy 

z jednání Komise prevence kriminality. 
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Činnost APK : Již podle svého názvu je záležitost spadající do preventivní činnosti MP. 

Podle oficiálních zdrojů Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, je obsahem 

práce APK : 

 

 

• Pochůzková služba pod vedením MP (samostatně nebo ve smíšených hlídkách)  

• Zadávání úkolů a jejich kontrola ze strany pověřeného okrskáře či 

směnového vedoucího MP 

• Pravidelný dohled u základní školy (vzájemné napadání žáků, projevy šikany …) 

• Rizikové chování ve vztahu k BESIP  

• Dohled nad veřejným pořádkem 

• Krádeže kovů a prodej do sběrných dvorů   

• Aktivní působení na problémové rodiny, jejichž členové jsou častými 

pachateli přestupků proti veřejnému pořádku (zejm. znečišťování 

veřejného prostranství, ukládání odpadů mimo určená místa či rušení 

nočního klidu) 

• Využití principu „působení autorit“, mediace problémů již v počátcích 

• Zprostředkovatel informací mezi SVL (sociálně vyloučenou lokalitou) a 

autoritami práva (MP, PČR) 

 

Podle stejného zdroje je cílem činnosti APK 

• snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené 

lokalitě 

• zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality  

• zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování 

práva (obecní policie a Policie ČR)   

• motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně 

zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality zvýšení pracovních a 

sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro 

osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně 

vyloučené lokality 

• posílení vnitřní koheze (soudržnosti) a pozitivních vzorců chování v rámci 

rodin v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím zajištění 

zaměstnání pro dospělého člena rodiny  

• prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, 

kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit 

obtížně řeší,  

• prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů změna 

negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené    

 

       Na těchto základech by měla být činnost APK specifikována na podmínky jednak 

města Štětí, jednak na podmínky místních částí. Tyto činnosti by měl asistent zvládat a 
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jejich činnost by měla mít konkrétní výsledky ve stanovených oblastech. Jejich činnost 

by měla viditelně přispět ke zlepšení bezpečnostní situace na území  obce a musí být 

veřejností také tak vnímána.  Zvýrazněné položky považuji za stěžejní v činnosti APK na 

území města Štětí a na jejich řešení bude činnost asistentů směřována.  Asistenti budou 

činnost vykonávat ve dvojicích a v rozdílné pracovní době – př. Jedna dvojice od 07:00 

do 15:00 hod. čistého pracovního času, druhá dvojice od 11:00  do 19:00 hod. čistého  

pracovního času.  Výkon jejich činnosti bude směřován zejména do problémových 

lokalit, kde je  romská komunita a problémy s ní spojené. 

 

1.7 MKDS – V letošním roce bude provedena jeho celková modernizace včetně  

dispečinku. Dojde k zřízení nového klienta, kterým je OOP Štětí. Stávající počet 

kamerových míst bude rozšířen minimálně o jeden kamerový bod. Městu byla na tento 

projekt Ministerstvem vnitra ČR poskytnuta dotace. Zakázka by měla být zrealizována 

nejpozději do konce r. 2013.  

 

      Optimálně fungující MKDS je důležitým nástrojem prevence kriminality na jedné 

straně a zdrojem informací,  důkazů a poznatků o protiprávním jednání na území města 

Štětí na straně druhé. 

       

1.8 Prezentace činnosti – Po dohodě s webmasterem byla prezentace činnosti MP na 

webových stránkách zatím velmi okrajově upravena. Další úprava, obměna a aktualizace 

zbývajících odkazů je zatím ve vývoji.  Stránka MP bude doplněna o tzv. „klikací“ anketu, 

která bude v první fázi zaměřena na pocit bezpečí občanů ve městě. Jelikož ne každý má 

přístup k internetu, bude činnost MP uveřejňována na stránkách měsíčníku Zpravodaj 

města. Pro zjednodušení komunikace MP s občany bude schránka diskusního fóra 

vyčleněná MP umístěna přímo na stránky MP.   

 

1.9 Vytvoření optimálních pracovních podmínek – Všem strážníkům je umožněna 

osobní komunikace s vedoucím MP, zejména pro podávání podnětů k zlepšení 

pracovních podmínek a podmínek výkonu služby. Oprávněné připomínky a podněty 

musí být akceptovány a řešeny. Na základě toho jsou přijímána opatření k nápravě nebo 

je poskytována metodická pomoc ke zkvalitnění výkonu služby.   

 

1.10 Vystupování navenek – Každý strážník je povinen dodržovat ústrojovou kázeň, ve 

službě být upraven a vůči občanům vystupovat slušně,  s úctou a porozuměním. To však 

neznamená, že nemůže rázně zakročit proti pachatelům protispolečenského jednání.  

Většina úkonů a zákroků je prováděna na veřejných místech, proto zákrok musí být  

rychlý, účinný a přiměřený dané situaci.  Strážníci musí ovládat základní zákrokové 

techniky, ať již s použitím donucovacích prostředků nebo bez nich a zvládat řešení 

zákrových situací. Profesionálně provedený zákrok zvyšuje prestiž strážníků v očích 

veřejnosti. 
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      V případě zjištění nedostatků nebo u krátce sloužících strážníků, kteří nemají 

dostatečné zkušenosti, navrhuji situaci řešit ve spolupráci s  Policií ČR a zajistit náležitý 

výcvik prostřednictvím instruktora.   

 

1.11 Spolupráce na místní úrovni - Předpokladem efektivního výkonu služby 

v souvislosti se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku je informovanost. 

Proto je zcela nezbytné, aby MP úzce spolupracovala s jednotlivými odbory Městského 

úřadu Štětí, jeho organizačními složkami, zvláštními orgány a příspěvkovými 

organizacemi.  Nejde jen o spolupráci na úrovni vedoucích těchto subjektů, ale i o 

spolupráci na úrovních strážníků MP a zaměstnanců těchto složek. 

  

1.12 Doplnění technického vybavení – V poslední době je zaznamenán zvýšený počet 

zakládání „černých skládek“. Usvědčení pachatele této protiprávní činnosti je velmi 

složité. Vzhledem k tomu, že se tyto skládky zakládají většinou na stejných místech, je 

možné tento prostor střežit za využití fotopastí. Lze je použít i při střežení jiných 

prostor, kde dochází k recidivě protiprávního jednání nebo je předpoklad, že 

k protiprávnímu jednání dojde.  MP je podle zákona oprávněna pořizovat obrazové 

záznamy a výstupy z toho zařízení slouží jako usvědčující materiál. Proto je počítáno se 

zakoupením alespoň 3 ks fotopastí  z vlastního rozpočtu. 

 

1.13 Roční zpráva o činnosti MP – V úvodu jsem konstatoval, že činnost MP musí být 

hodnotitelná a kontrolovatelná. V minulosti byla předkládána a na webových stránkách 

MP zveřejňována zpráva o činnosti nazývaná „Zhodnocení roku ….“. Podle dostupných 

pramenů se tak naposledy stalo nejspíše v r. 2009. Osobně se domnívám, že zřizovatel 

MP, kterým je Zastupitelstvo města má stejně jako občané, plné právo znát výsledky 

činnosti MP při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Z toho důvodu chci 

navázat na předchozí stav, kdy vždy v měsíci lednu bude Zastupitelstvu města 

předkládána zpráva o činnosti MP za uplynulý rok. Kromě hodnocení činnosti, bude 

v případě potřeby součástí zprávy příp. i návrh na doplnění nebo změnu stávající 

koncepce MP nebo organizační struktury. Toto opatření považuji současně i za 

motivující záležitost pro činnost strážníků. 

 

2. Střednědobá etapa – období  2014 - 2015 

 

2.1 PCO – Stávající smlouvy neobsahují popis nebo rozsah zásahu v objektu. Většina 

smluv není podložena žádostí objednatele o připojení EZS k PCO, ze které by v případě 

signálu rozsah činnosti vyplýval. Z toho důvodu neexistuje ani nejzákladnější objektová 

dokumentace, ze které by strážníci mohli v případě zásahu vycházet a nejsou jim známy 

požadavky objednatele spojené se zásahem, např. zda požaduje vstup do objektu nebo 

jen fyzickou kontrolu zvenčí apod.   
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       Z těchto důvodů budou ke konci r. 2013 vypracovány návrhy nových smluv o 

zajištění nepřetržité dálkové kontroly objektu s jasným vymezením povinností 

objednatele, obstaravatele, cenami a platebními podmínkami. Na základě požadavku 

objednatele o způsobu a rozsahu zákroku v případě vyslání hlídky MP na signál PCO, 

bude vypracována stručná objektová dokumentace s jasným vymezením činnosti hlídky 

MP a vyrozumívání kontaktních osob.   

 

2.2 Služební kynologie - Tato koncepce předpokládá zařadit do výkonu služby 

způsobilého psa. To znamená, že pes bude mít osvědčení o způsobilosti v souladu s ust. § 

19 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších právních 

předpisů. Pes bude pro výkon služby u MP přidělen strážníku, který bude mít o tuto 

práci zájem. Z finančních prostředků MP by bylo hrazeno základní veterinární ošetření a 

krmivo a náklady spojené s výcvikem. 

 

      Služební kynologie má svoji nezastupitelnou úlohu. V podmínkách MP Štětí by se 

jednalo o převážně samostatný výkon služby jednoho strážníka jako psovoda. Výkon 

služby psovoda by byl směřován zejména do problematických oblastí, jako jsou např. 

zahrádkářské kolonie,  chatové osady apod., formou pěšího výkonu služby. 

 

      Finanční zatížení rozpočtu MP se zřízením služební kynologie zatím nelze vyčíslit, 

opatření služebního psa je v současné době monitorováno na více místech a jsou 

zjišťovány všechny podmínky pro jeho zařazení do výkonu služby. Z toho důvodu  bylo 

toto opatření také přesunuto do střednědobé etapy. 

 

2.3  Vozový park – Ve druhé etapě je rovněž třeba uvažovat o obměně vozového parku. 

Zejména vozidlo Ford Fusion r. v. 2006 má v současnosti najeto cca 210 000 km. Jako 

ideální pro službu by vzhledem k ceně připadalo v úvahu vozidlo typu Peugeot Partner 

Citroen Berlingo nebo Dacia Dokker.   

 

      Současně by stálo zvážit z důvodu finanční úspory provozu, přechod na 

alternativního pohon LPG/CNG (stlačený zemní plyn).  Stávající vozidlo Ford Fusion r. v. 

2006 by mohlo být poté využíváno pro potřeby psovoda. 

 

 3.  Střednědobá až dlouhodobá etapa 2014 – 2016 

      Po vyřešení všech problematik obsažených v krátkodobé a střednědobé etapě, kdy by 

mělo dojít k vyřešení vnitřních záležitostí MP a stabilizaci její činnosti v rámci 

zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Štětí, je možné 

uvažovat o dalších činnostech, které by byly pro město Štětí prospěšné a významné. 

 

       Sem bych zahrnul otázku plnění úkolů nebo plnění některých úkolů MP na území jiné 

obce na základě veřejnoprávní smlouvy.  V úvahu by přicházely obce Hoštka, Račice, 

Snědovice. Zejména obec Hoštka by za současného stavu tuto spolupráci přivítala.  Nelze 
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si pod tímto představovat, že by MP Štětí na území jiné obce nepřetržitě zajišťovala 

úkoly spojené se zajišťování místních záležitosti veřejného pořádku. Mohlo by se jednat 

o časově, příp. věcně omezenou činnost strážníků MP, kterou by specifikovala 

veřejnoprávní smlouva a byla zaměřena na momentální problematiku dané obce nebo 

obcí.   

 

      Jako příklad je možno uvést provádění hlídkové činnosti v chatové a zahrádkářské 

kolonii pod Štětským vrchem. Přibližně středem tohoto území prochází hranice 

katastrálního území obcí Štětí a Hoštka viz foto č. 6. Tudíž výkon služby a plnění úkolů 

MP lze provádět jen v dané části tohoto území i přesto, že zbývající část má zcela stejný 

charakter, dochází zde ke stejnému druhu nebo typu protiprávního jednání, ale s tím 

rozdílem, že v případě takového zjištění, zde strážník nemůže provést úkon, zásah, 

zákrok, napravení stavu apod., protože se již jedná o katastrální území jiné obce.        

 

  
Foto. č. 6 

 

     Na základě veřejnoprávní smlouvy mohou tuto činnost zajišťovat strážníci s územní 

odpovědností v rámci běžného výkonu služby, pokud se nebude jednat o speciální 
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činnosti, jako měření rychlosti radarem, odchyt zvířat, asanační činnost apod.  Součástí 

veřejnoprávní smlouvy je povinně jednak smluvní rozsah činnosti strážníků a úhrada 

nákladů za výkon předmětu smlouvy. 

 

Závěr : 

  

       Činnost MP v návaznosti na další okolnosti, které vznikají nebo zanikají, je 

dynamický proces. Proto tuto koncepci nepředkládám jako návod na vznik dokonalé a 

bezchybné MP nebo směrnici, ze které nelze vybočit, ale jako návrh činností, které by 

měly zkvalitnit činnost MP ve vztahu k občanům a eliminovat jednání, které je nejvíce 

obtěžuje v běžném životě. MP Štětí by měla docílit získání prestiže v očích veřejnosti, což 

vede k získání sebedůvěry a pozitivní motivace strážníků k další činnosti, kterou jim 

ukládá zákon, a která je od nich veřejností očekávána.   

 

 

 

 

____________________________________                                                _____________________________________ 

          Bc. Zdeněk Cuchý                                                                Mgr. Tomáš Ryšánek  

             vedoucí MP                                                                               starosta   
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Příloha č. 1 

Současná organizační struktura Městské policie Štětí 
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Příloha č. 2 

Nová organizační struktura ke dni 01. 07. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 


