Zhodnocení roku 2009 z hlediska rozsahu činností Městské policie a jejich výsledků.
V roce 2009 odhalili strážníci Městské policie Štětí celkem 2 310 přestupků, za které jsme
jejich pachatelům udělili 738 blokových pokut ve výši 212 500 Kč. Správním orgánům jsme
předali 73 podezření ze spáchání přestupku a zadrželi jsme 43 pachatelů podezřelých ze
spáchání trestného činu.
Bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Z hlediska závažnosti následků především na zdraví, ale nezanedbatelně i škod na
majetku, tedy i společenské závažnosti, patří vzhledem k ostatním deliktům v našem
městě z pohledu rozsahu plnění našich úkolů, k významným právě delikty v dopravě,
respektive v důsledku dopravní nehody. Ke vzniku dopravních nehod přispívá
nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích řidiči, chodci a cyklisty, proto
v souladu se stanovenými úkoly patří dohled nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu k jedné z hlavních oblastí činnosti strážníků. Loni jsme odhalili celkem 1780
dopravních přestupků, z toho 1648 spáchaných nesprávným parkováním, 15 porušením
zákazu vjezdu a 56 přestupků se dopustili cyklisté, převážně jízdou na neosvětleném
jízdním kole a jízdou po chodníku a 61 chodci. Provedli jsme 91 dopravně bezpečnostních
akcí, z nichž bylo 11 měření rychlosti, 30 kontrol dodržování pravidel cyklisty a 50 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 38 pachatelů podezřelých ze spáchání trestných činů
ohrožení pod vlivem alkoholu a řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Vzhledem
k povinnosti Městské policie stanovenou zákonem o provozu na pozemních komunikacích
od prvního ledna 2009, mimo jiné označit měřený úsek dopravní značkou upozorňující
řidiče na měření rychlosti, se během žádného měření nepodařilo odhalit ani jeden tento
přestupek, i když podle statistických údajů z měřičů rychlostí umístěných ve Štětí,
Hněvicích, Počeplicích a Chcebuzi, je řidiči nejvyšší povolená rychlost běžně
překračována. Součástí práce v uvedené oblasti byl i nadále každodenní dohled strážníků
nad školáky u vytipovaných přechodů. Po marné výzvě, kterou jsme žádali o pomoc naše
spoluobčany se zajištěním přechodu dětí v okolí škol, se vedení města podařilo k této
činnosti získat několik osob v rámci veřejné služby a to od začátku prosince. Díky pomoci
těchto občanů může být každý školní den zajištěno strážníky spolu s určenými osobami
okolí všech škol, kde děti přecházejí vozovku a také přechody pro chodce na
nejfrekventovanějších místech našeho města, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti
školáků při cestě do škol.
Pomoc spoluobčanům.
I v roce 2009 jsme poskytovali pomoc spoluobčanům v obdobném rozsahu, tj. 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, kabelové televize, odvedením opilých
nalezených na ulici, přivoláním lékařské pomoci apod. Uvedenou pomoc jsme poskytli v
608 případech.
Kočky, psi a uhynulá zvířata.

Kontrola dodržování pravidel chovateli a osobami venčícími zvířata, převážně psy, je další
každodenní náplní práce hlídky strážníků. Krom 114 odhalených přestupků „pejskařů“,
jsme v roce 2009 ochytili a předali majitelům nebo do útulků 71 toulavých psů, 14 koček,
jednoho králíka a 8 poraněných ptáků. Při této činnosti se negativně projevuje absence
identifikace zvířete, která značně stěžuje prokázat pachateli protiprávní jednání spáchané
porušením povinnosti uhradit poplatek za psa či zajistit zvíře proti úniku. To lze vyřešit
např. zavedením povinnosti opatřit zvíře elektronickým čipem. Údaje z čipu lze pak snadno
získat elektronickou čtečkou čipů. Z veřejných prostranství jsme odklidili a následně
nechali zlikvidovat odbornou firmou 46 uhynulých zvířat, převážně ptáků, koček, ale i lesní
zvěře. V srpnu jsme v oblasti nábřeží v místní části Počeplice zaznamenali výskyt
jedovatých pavouků z čeledi zápřednic, resp. zápřednici jedovatou, která kousla muže
pohybujícího v blízkosti houpačku na dětském hřišti. O pavouka projevili zájem odborníci
z Národního muzea, kterým jsme odchycený exemplář předali. Jak se ukazuje, v ČR se
usidlují, pravděpodobně v důsledku změn klimatu, další druhy jedovatých pavouků, na
jejichž přítomnost si budeme muset zvyknout a počítat s ní.
Městský kamerový dohledový systém (MKDS)
MKDS sestává v současné době z deseti bezpečnostních kamer. Záznamy z tohoto
podpůrného systému, byly v patnácti případech poskytnuty Policii ČR pro potřeby
vyšetřování trestných činů. V devíti případech jsme zjistili a následně pomohli na zemi
ležícím osobám, které se dostaly do nesnází převážně v důsledku opilosti. Prostřednictvím
dohledových kamer jsme zjistili pohyb 4 osob hledaných Policií ČR, které jsme
bezprostředně zadrželi. Během letních měsíců, jsme kamerou č. 6 umístěnou na střeše
hotelu Terek, lokalizovali vznik dvou požárů. Touto kamerou také dohlížíme na dodržování
zákazu konzumace alkoholu v ulici Dlouhá, kde k těmto deliktům stále dochází. Kamery
v centru města pomohly zajistit včasnou pomoc několika řidičům kamionů, kteří sem
omylem zajeli a díky rozměrům svých vozidel ohrožovali bezpečnost silničního provozu.
Ve dvou případech jsme zakročili proti zjištěnému fyzickému napadení, řešili řadu
přestupků spáchaných znečišťováním veřejného prostranství, porušením pravidel venčení
psů a deliktů v dopravě. Taktéž ve dvou případech byly využity kamery k monitorování
pohybu pachatelů majetkové trestné činnosti při jejich útěku. Pachatelé byli díky tomu
strážníky bezprostředně dopadeni. Převážně v nočních hodinách nám kamery pomáhají
zaznamenávat podezřelý pohyb osob kolem zaparkovaných vozidel, osob pod vlivem
alkoholu ohrožujících bezpečnost dopravy apod. Můžeme také lépe dohlížet nad
bezpečností osob pohybujících se v pozdních večerních či brzkých ranních hodinách
v ulicích města. Prostřednictvím kamer jsou i nadále odhalovány a dokumentovány
některé přestupky. Další vývoj tohoto systému by měl zvyšovat podíl automatického
vyhodnocení bezpečnostní události na úkor jen sledování obrazu obsluhou. Již
v současné době využíváme spojení EZS s kamerami, jejichž obraz je aktivován
operačním střediskem až po vyhlášení poplachu EZS chráněného objektu. Vybudování
adresného městského rozhlasu by pak umožnilo operátorovi aktivně působit na dění ve
sledované lokalitě, tj. mohl by prostřednictvím konkrétního reproduktoru oslovit zájmovou
osobu, jejíž činnost zpozoruje.
Informování a komunikace s veřejností.
I nadále informujeme spoluobčany i širokou veřejnost o naší činnosti, zveřejňujeme
informace včetně fotodokumentace o odchycených zvířatech, pátrání po zatoulaných
psech, odcizených jízdních kolech a věcech a to prostřednictvím jak webových stránek
města, tak i redakčních webů Litoměřicko24 a Deníku Bohemia. O problematice v
konkrétních oblastech veřejného pořádku a bezpečnosti informujeme také prostřednictvím

kabelové televize, zpravodaje města, regionálního tisku, rozhlasu i televizních stanic.
Ochrana před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
látkami.
Během uplynulého roku jsme v této oblasti odhalili 30 deliktů. Strážníky nejčastěji
kontrolovaná místa jsou restaurace, herny, samoobsluhy, autobusové zastávky a obě
nádraží ČD, kde se zaměřujeme na delikty spáchané neoprávněným prodejem alkoholu a
tabákových výrobků osobám mladším osmnáct let a kouřením na zakázaných místech.
V oblasti drog, krom sběru injekčních stříkaček po ulicích, přispíváme v boji proti tomuto
fenoménu alespoň poskytováním vybraných informací Policii ČR, jelikož Městská policie
v této oblasti není zmocněna jinou činnost vykonávat.
Ostatní činnosti.
Mimo působení v již uvedených oblastech jsme pomáhali zajišťovat 29 dopravních nehod
a 11 požárů.
Již několik let se nám daří dosahovat dobrých výsledků při hledání ztracených dětí, které
jejich rodičům, díky osobnímu nasazení všech strážníků a dobré koordinaci jejich činnosti,
obvykle nalezneme ve velmi krátkém čase. Loni jsme takto nalezli a předali zpět rodičům 6
ztracených dětí.
Tradičně zajišťujeme pořádek a bezpečnost při konání mnoha sportovních, kulturních a
společenských akcí pořádaných jak městem, tak i jinými subjekty.
Během minulého roku jsme postupně převzali dohled nad ubytovnou města Štětí
v Palackého ulici. K tomuto opatření nás vedla jednak potřeba časté přítomnosti strážníků
při řešení konfliktů na ubytovně, tak úspora pracovních sil. Oproti civilnímu zaměstnanci
ostrahy, je k zajištění pořádku strážník lépe vybaven jak technicky, tak potřebným
rozsahem pravomocí. Mezi hlavní problémy tohoto zařízení patří nekontrolovaný pohyb
osob, které zde nejsou ubytované. Po realizaci plánovaných technických úprav vchodu
budovy, dojde k úplné kontrole vstupu oprávněných osob.
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