Zhodnocení roku 2007 z hlediska rozsahu činností Městské policie a jejich výsledků.
Práce Městské policie v roce 2007 probíhala s ohledem na rozsah činností i počet událostí
obdobě jako v roce 2006, ve kterém některé evidované okruhy dosáhly z historického
hlediska statistického prvenství. Celkem jsme odhalili 2 343 přestupků, za které jsme jejich
pachatelům udělili 826 blokových pokut ve výši 526 800 Kč.
Bezpečnost a plynulost silničního provozu.
I přes to, že Městská policie k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu plněním svých
úkolů pouze přispívá, přestupky z této oblasti se na statistických ukazatelích promítly
nejvíce. Bylo odhaleno celkem 1582 dopravních přestupků, z toho 353 spáchaných
překročením nejvyšší povolené rychlosti, 1121 nesprávným parkováním, 3 porušením
zákazu vjezdu a 105 přestupků se dopustili cyklisté, převážně jízdou na neosvětleném
jízdním kole. Provedli jsme 116 dopravně bezpečnostních akcí, z nichž bylo 62 měření
rychlosti, 32 kontrol dodržování pravidel cyklisty a 22 akcí zaměřených na kontrolu
dodržování parkování s následnou kontrolou řízení pod vlivem alkoholu, pátrání po
odcizených vozidlech a platnost dokladů. Při těchto akcích bylo zadrženo a předáno Policii
ČR 22 pachatelů podezřelých ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem alkoholu a
řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Součástí práce v uvedené oblasti je i každodenní
dohled strážníků nad školáky u vytipovaných přechodů.
Krádeže a poškozování cizí věci.
Taktéž k ochraně osob a majetku strážníci v rozsahu svých úkolů pouze přispívají. Přesto
jsme odhalili 83 pachatelů krádeží a 48 pachatelů poškozování cizí věci. Šlo převážně o
krádeže v samoobsluhách a prodejnách, restauracích a barech. Poškození věcí bylo
nejrůznějšího charakteru, od skleněných výplní oken a dveří, přes zrcátka, pneumatiky a
antény zaparkovaných vozidel až po zadávení slepic a potrhání ovcí psy. V tomto období
jsme zaznamenali také zvýšení počet trestných činů spáchaných vloupáním do sklepních
kójí, chat zahrádek a zaparkovaných vozidel. Strážníci pomohli Policii ČR, která trestné
činy odhaluje, při zadržení několika osob podezřelých v účasti na uvedených vloupání.
Pomoc spoluobčanům.
Nedílnou součástí naší práce je pomoc poskytovaná spoluobčanům a to od podání
informace (dopravní spojení, tel. čísla, průjezdnosti silnic, dění ve městě apod.), přes
zajištění oprav při havárii vody, elektroinstalace, vozidla, otevření zabouchnutých dveří
bytu, při uvíznutí ve výtahu, ale také při řešení sousedských sporů, nalezením a předáním
ztracených věcí, zajištění odstranění závad ve sjízdnosti a průjezdnosti komunikací,
poruchách veřejného osvětlení, dodávce el. energie a vysílání kabelové televize,
odvedením opilých nalezených na ulici, přivoláním lékařské pomoci apod. Těchto případů
jsme zaznamenali 525.
Kočky, psi a uhynulá zvířata.
Zrušením vyhlášky města Štětí č. 3/2005 zastupitelstvem města, která upravovala pravidla
volného pohybu psů na veřejném prostranství, neukládá v současné době žádný obecně
závazný právní předpis povinnost držiteli psa vést ho při pohybu na veřejném prostranství
na vodítku. Přestupky spáchané porušením povinností při zabezpečení psa proti úniku,
pak řeší příslušná obec s rozšířenou působností, proto strážníci nemohli uvedené
přestupky řešit. Tato situace naštěstí nebyla pro naše spoluobčany důvodem k zásadní
změně způsobu venčení svých psů a i přesto, jich velká část i nadále vodítka používá. Z
výše uvedených důvodů byl vypracován návrh nové vyhlášky upravující pravidla pohybu
psů na veřejném prostranství. Nezaznamenali jsme ani zvýšený nárůst opuštěných psů,
kterých jsme odchytili 40. Toulavých koček jsme odchytili 13. Z veřejných prostranství jsme
odklidili a následně nechali zlikvidovat 69 uhynulých zvířat, převážně ptáků, koček, ale i

zvěře.
Bezpečnostní kamerový systém.
V současné době je součástí bezpečnostního kamerového systému sedm kamer. Díky
nim, jsme pomohli šesti opilcům ležícím na ulici, ve dvou případech jsme zakročili proti
fyzickému napadení z celkem nám známých pěti, které se odehráli na veřejném
prostranství (tři z nich mimo zorný úhel kamer), ve čtyřech případech zjistili totožnost osob
podezřele se pohybujících kolem zaparkovaných vozidel a informace předali Policii ČR,
zadrželi dva pachatele vloupání do zaparkovaných vozidel, poskytli pomoc duševně
nemocné ženě pohybující se ve spodním prádle po ulici, zadrželi jednoho pachatele
krádeže oken, sedm pachatelů znečišťování veřejného prostranství, zjistili dva požáry,
poskytli Policii ČR kamerové záznamy okolností dvou šetřených událostí, jedné dopravní
nehody, zaznamenali pohyb podvodníka, který od starších spoluobčanů vylákával peníze
pod záminkou výměny kuchyňských linek. Prostřednictvím kamer jsou také odhalovány a
dokumentovány dopravní přestupky. Obsluhu kamer zajišťuje operační služba, která krom
toho plní ještě další úkoly. (řeší přestupky, obsluhuje PCO, zpracovává informace, udržuje
radiové spojení a vyřizuje telefonní hovory, sepisuje zápisy o podaném vysvětlení, úřední
záznamy, vede statistiku atd.). Kamery tedy nejsou pod stálým operátora dohledem. Jejich
záběry jsou ukládány a archivovány přibližně 30 dnů. V současné době jsou data z kamer
přenášena do centra zpracování prostřednictvím rozvodů sítě kabelové televize, jejichž
kapacita bude instalací osmé kamery v roce 2008 vyčerpána. Z tohoto důvodu byl
vypracován projekt realizace bezdrátového přenosu dat systémem „Wimax“, který umožní
instalace kamer i na místa mimo rozvodů kabelové televize.
Informování a komunikace s veřejností.
Nadále pokračujeme v podrobném informování veřejnosti o naší činnosti prostřednictvím
všech dostupných médií. Aktuality na stránkách Městské policie, které se staly součástí
webu města, navštívilo denně průměrně 80 uživatelů, čímž se staly nejnavštěvovanější
stránkou webu. Své názory, připomínky, návrhy ale i kritiku, mohou občané sdělit přímo
řediteli v diskusním fóru webu. Sekce Městské policie se svými sty otevřenými tématy a
šesti sty reakcemi v diskusi daleko převyšuje ostatní zájmové oblasti.
Ochrana před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
látkami.
V uplynulém roce prováděli strážníci i nadále kontroly restaurací a heren, zaměřené na
delikty spáchané neoprávněným prodejem alkoholu a tabákových výrobků osobám
mladším osmnáct let. I přes obtížné prokazování tohoto protiprávního jednání se nám
podařilo v pěti případech podat oznámení o zjištěném porušení těchto pravidel. Denně
hlídky kontrolují dodržování zákazu kouření na zastávkách a nástupištích, kde strážníci
přistihli při porušování tohoto zákazu 34 osob. Samostatnou oblastí je problematika drog,
ve které nám rozsah našich kompetencí umožňuje pouze vyhledávat, odstraňovat a
následně likvidovat injekční stříkačky s jehlami, likvidovat nalezené volně rostoucí rostliny
marihuany a oznamovat Policii ČR poznatky, které by mohly pomoci v jejím odhalování
této trestné činnosti. Městská policie v této oblasti nemůže provádět činnost, která by byla
v rozporu s opatřením policie.
Ostatní činnosti.
Kromě zmíněných oblastí strážníci také nadále zajišťují bezpečnost a plynulost provozu při
dopravních nehodách, kterých se na našem území stalo 33, požárech v 8 případech a
následků silného větru nebo deště v 6 případech. Zajištění veřejného pořádku při konání
tradičních jarmarků, oslav sv. Mikuláše, pálení čarodějnic, Silvestra a v tomto roce také
950 let místní části Radouň, 650 let místní části Počeplice a 600 Stračí, se vždy účastní

většina z nás. I tentokrát proběhly tyto akce bez vážnějších narušení veřejného pořádku.
Zaměstnanci zařazení do Městské policie jsou pravidelně proškolováni podle svých
pracovních zařazení a to v oblasti práva, poskytování první pomoci, bezpečnosti práce,
požární ochrany, pravidel provozu na pozemních komunikacích, odchytu zvířat, taktiky
služebního zákroku, sebeobrany a použití služební zbraně. V roce 2008 uvažujeme nově o
zařazení školení zaměstnanců v oblasti jednání s lidmi a zvládání zátěžových situací.
Děkuji všem, kteří s námi během uplynulého roku spolupracovali a přeji nám všem v
nadcházejícím období klidné a přátelské vzájemné soužití.
Jiří Hykl, ředitel Městské policie Štětí

