Dne 08. 12. 2016 Zastupitelstvo města Štětí na svém 14. zasedání usnesením č.
2016/14/364 uložilo strážníkovi pověřenému řízením městské policie dopracovat
koncepci Městské policie Štětí pro období 2017-2019 se zacílením na:
1. pochůzkovou činnost,
2. využití služebních kol,
3. služební kynologii,
4. dodržování pravidel silničního provozu se zaměřením na chodce a cyklisty,
5. rozvoj kamerového systému,
s termínem plnění do 23. 02. 2017.
Ad 1) Pochůzková činnost, správně obchůzková služba je samostatná činnost policistů a
strážníků v okrscích (rajonech). To je oblast působnosti dané policejní služebny. Činnost je
založena na dokonalé místní a osobní znalosti a úzké součinnosti a spolupráci se státními
orgány, orgány obcí, Policií ČR a právnickými a fyzickými osobami. Obchůzkovou službu
vykonává policista nebo strážník - okrskář zpravidla samostatně. Výkon obchůzkové služby
je zaměřen na prevenci, výchovu a osvětovou činnost, navazování vlastních kontaktů
s veřejností, školami a státními institucemi. Přitom vychází zejména z rozboru bezpečnostní
situace a potřeb občanů. Na základě zjištěných skutečností, které vyplynuly z jeho činnosti,
může navrhovat různá opatření ke zlepšení bezpečnosti. Výkonem obchůzkové služby je
zajišťován každodenní a bezprostřední kontakt s veřejností.
U Městské policie Štětí byla tato pozice strážníka s územní odpovědností (tzv. okrskáře)
zřízena již v roce 2013. Tu vykonává jeden strážník v okrscích, kterými jsou všechny místní
části (obce). Prioritou jsou obce s častým výskytem protiprávního jednání nebo obce, kde
jsou sociálně vyloučené lokality.
Klasický výkon obchůzkové služby je ve Štětí v současné době vykonáván v podobě časově
omezeného pěšího výkonu služby v centru města a v případě momentálně nepříznivé
bezpečnostní situace i ostatních částech. Pěší výkon služby je prováděn v nepravidelných a
v časově omezených úsecích (zpravidla tříhodinových) a to jak v denní, tak i noční době.
Prioritou v činnosti městské policie však i nadále zůstává včasnost a rychlost zásahu nebo
zákroku hlídky na základě:
 přijatého oznámení nebo tísňového volání na linku č. 156 v jakékoliv lokalitě v k. ú. města
Štětí,
 přijatého signálu PCO o narušení zabezpečeného objektu popř. signálu „Tíseň“,
vyslaného ze zabezpečeného objektu,
 žádosti dispečinku Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje o použití AED
(Automatizovaný externí defibrilátor) v jejíž evidenci je Městská policie Štětí vedena jako
First Responder (složka, která je schopna realizovat rychlý zásah u člověka v přímém
ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina
Zdravotnické záchranné služby).
Z toho důvodu bude i nadále obchůzková činnost prováděna vždy v dosahu služebního
vozidla.
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Institut jednočlenné hlídky:
Žádná právní norma nevylučuje, aby obchůzkovou činnost vykonávala jednočlenná hlídka.
Je to však doména velkých měst s vyšším počtem strážníků. Většinou se jedná o statutární
města rozdělená do okrsků a v nich působící tzv. okrskář.
Další alternativou je jednočlenná hlídka provádějící specifickou činnost převážně na úseku
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, spočívající pouze
v řešení přestupků neznámých nebo nepřítomných řidičů v zónách s vyhrazeným,
rezidentním nebo zpoplatněným stáním, příp. usměrňování provozu ve vybraných místech a
vždy v dosahu motorizované hlídky.
Postřehy odjinud:
České Budějovice:

Od roku 2015 zavedla Městská policie České Budějovice jednočlenné hlídky strážníků.
Jednočlenné hlídky působící v jednotlivých městských obvodech jsou při výkonu své činnosti
více v kontaktu s občany a mohou jim být snadněji nápomocni při řešení jejich problémů. V
případě nouze může jednočlenná hlídka přivolat na pomoc motorizovanou hlídku, která je
u něj do několika minut. Ve večerních hodinách se však tyto jednočlenné hlídky spojují do
dvoučlenných hlídek. Důvodem je specifická činnost strážníků, která nastává právě po
setmění. Ta se zaměřuje zejména na kontroly zájmových osob a rizikových lokalit, kde se tyto
osoby shromažďují. Přínosy jednočlenných hlídek nelze jednoznačně kvantifikovat.
Mladá Boleslav:

Je to už několik dní, co lidé v Mladé Boleslavi mohou v blízkosti Kauflandu, na křižovatce ulic
U Stadionu a Havlíčkova, spatřit neustále se pohybující strážníky městské policie. Pořád tam
dohlíží na dění na křižovatce a přilehlých ulicích.
… přítomnost jednočlenných hlídek je ovšem podle vyjádření tiskového mluvčího Městské
policie Mladá Boleslav Ondřeje Kubaly pochopitelná. „Kromě zmíněné křižovatky se
jednočlenná hlídka městské policie pohybuje v rozsahu ulice U Stadionu až ke kruhovému
objezdu u vstupu na Městský stadion,“ řekl Kubala s tím, že v Havlíčkově ulici se strážník
zajímá o dění v okolí autobusových zastávek. Právě ty jsou totiž často terčem opilců,
bezdomovců a narkomanů. „V případě, že zjistí událost, kterou není sám na místě schopen
vyřešit, povolá na místo posilu,“ uvedl dále mluvčí městských strážníků.
Sezimovo Ústí:

Otázka redaktorky vedoucímu Obvodního oddělení Policie ČR:
Městská policie teď někdy používá i jednočlenné hlídky. Zavádíte to také?
I policisté ČR chodí v jednočlenných hlídkách, pokud se jedná o obchůzkovou službu, popř.
kontrolu nějakých prostor, parkovišť, při bezpečnostních akcích typu mistrovství světa v
cyklokrosu v Táboře, kde potřebujeme nasadit daleko větší počet policistů a jsou schopni tu
činnost, kterou vykonávají, zvládnout v jednom člověku. Takže i my používáme jednočlenné
hlídky, nicméně pro tu standardní činnost, o které hovoříme, budeme využívat neustále
dvoučlenných hlídek.
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Povinnosti strážníků dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici:
§7
(1) Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést
zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný
správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
§8
1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo
zvláštního zákona, jestliže


c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.
Činnost Městské policie Štětí na úseku obchůzkové služby, s přihlédnutím k početnímu
stavu, plnění zákonem daných úkolů a prioritních činností, by měla být v období 2017 - 2019
realizována dle níže uvedených kritérií.

Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

5.1.1 Činnost městské policie
6. Na úseku obchůzkové služby
- Vypracovat obchůzkové trasy a stanovit úkoly, které budou v jednotlivých
obchůzkových trasách plněny
- Na základě stanovených obchůzkových tras provádět výkon obchůzkové
činnosti na území města Štětí a plnit stanovené úkoly
- Na základě vlastní činnosti, na základě žádosti Policie ČR, v případě vzniku
mimořádných událostí bezpečnostního charakteru nebo na základě
oprávněných požadavků a připomínek občanů nebo jiných subjektů, směřovat
výkon obchůzkové služby do ohrožených lokalit s cílem eliminovat nepříznivý
stav
- Výkon obchůzkové činnosti bude prováděn v dosahu služebního vozidla a
zpravidla ve dvoučlenné hlídce
- Obchůzková činnost bude prováděna nepravidelně v denní době zpravidla po
dobu 4-6 hodin a v noční době zpravidla po dobu 3-4 hodin v časovém rozmezí
22:00 – 02:00 hod.
- Strážník s místní působností bude nadále vykonávat činnost v jednočlenné
hlídce (v případě potřeby za využití APK) a bude plnit úkoly vyplývající z popisu
pracovního místa pro strážníka s územní odpovědností
- Bezprostřední kontakt s občany
- Zvýšení preventivního působení zejména v oblastech, kde se schází
problémové skupiny
- Sběr neformálních informací, které mají vztah k bezpečnostní situaci ve městě.
- Bezprostřední a okamžité řešení zjištěného protiprávního jednání na místě jeho
spáchání nebo zjištění
-Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Všichni občané města
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Městská policie, Policie ČR a další oprávněné subjekty
2017 - 2019
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Ad 2) Využití služebních kol – cyklohlídka
Výkon služby na jízdním kole má svoje specifika. Výhoda oproti pěší hlídce je obecně
spatřována v rychlém a operativním přemisťování na rozlehlých prostranstvích městské
aglomerace, a to především tam, kde je mezi lokalitami výhodné používat zrychlený přesun a
není možné ho provádět motorizovanými prostředky.
Činnost cyklohlídek u většiny městských policií spočívá v:

 kontrole rekreačních a sportovních lokalit a centrálních parků (Most - Cyklohlídku
městské policie lze potkat v příznivém počasí na Matyldě, Benediktu, Resslu, Hipodromu)

 monitoringu městského mobiliáře v parcích a přírodních lokalitách sloužících k rekreaci a
odpočinku (Brno - Cyklohlídky budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku a
monitorovat městský mobiliář v brněnských parcích či v přírodních lokalitách využívaných
k rekreaci a odpočinku, provádějí monitoring rekreačních oblastí a odpočinkových ploch.
Cyklohlídky se dále budou zaměřovat na dodržování pravidel silničního provozu na
cyklostezkách)

 dohledu a kontrole na cyklostezkách (Litovel - Městská policie bude provádět dohled a
kontrolu na cyklostezkách zejména zda jsou dodržovány pravidla dle § 57 a § 58 zákona
o provozu na pozemních komunikacích, které upravují základní povinnosti při jízdě na
jízdním kole)

 preventivní činnosti a provádění kontrol správného parkování (Smržovka - cyklohlídky
Policie ČR jsou prioritně určeny především pro preventivní činnost, členové cyklohlídek
kontrolují i správné parkování vozidel v obcích, provádějí dohled nad Besip. Dále je
cyklohlídek využíváno v případě kontrol lokalit se zvýšeným turistickým ruchem, ke
kontrole rekreačních chalup, k hlídkové činnosti na cyklotrasách a k hlídkové činnosti
v hůře dostupných terénech. Ke zpracování nápadu trestné činnosti ji lze využít jen
ojediněle)

Městská policie Štětí v současné době disponuje jedním jízdním kolem, což je vzhledem
k velikosti k. ú., ale především k početnímu stavu strážníků a na to navazující možnost
vykonávat služební činnost na jízdním kole postačující.
V období 2017 – 2019 by měl být výkon služby za využití jízdního kola následující:
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Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

5.1.1 Činnost městské policie
7. Na úseku výkonu služby za využití jízdního kola
- V každé směně bude určen, řádně vystrojen a vybaven jeden strážník k výkonu
služby na jízdním kole
- Výkon služby na jízdním kole bude realizován v období květen – září za
příznivých klimatických podmínek
- Výkonu služby na jízdním kole bude prováděn pouze v denní době a jen při
plném početním stavu strážníků ve směně (3+1)
- V případě činnosti cyklohlídky v terénu bude omezen výkon obchůzkové služby
- Cyklohlídka se bude zpravidla pohybovat po předem stanovených trasách a
bude plnit stanovené úkoly specifické pro danou lokalitu
- Činnost cyklohlídky bude zaměřena převážně na
- preventivní a kontrolní činnost,
- na dodržování jednotlivých ust. OZV 2/2013 zejména na břehových pozemcích
řeky Labe
- na řešení přestupků v dopravě spáchaných neznámými nebo nepřítomnými
řidiči
- Při své činnosti, bude cyklohlídka v nepřetržitém radiovém kontaktu
s operátorkou nebo motohlídkou v terénu
- Při postupu podle § 7 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb. bude cyklohlídka
plnohodnotně využívat záznamovou a komunikační techniku
- Bezprostřední kontakt s občany
- Zvýšení preventivního působení zejména v oblastech, kde byl výkon služby
prováděn sporadicky
- Sběr neformálních informací, které mají vztah k bezpečnostní situaci ve městě.
- Bezprostřední a okamžité řešení zjištěného protiprávního jednání na místě jeho
spáchání nebo zjištění
-Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Všichni občané města
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Městská policie
2017 - 2019

Ad 3) Služební kynologie
Viz. strana 8-9 bod 2.2.2
Pro budoucí vznik a účelné fungování služební kynologie u Městské policie Štětí, je třeba
začít u právní úpravy opravňující strážníky použít pro výkon služby služebního psa.
Současná právní úprava:
§ 19 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
odst. 1) Strážník je oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků též psa;
ustanovení tohoto zákona o donucovacích prostředcích se přitom použije obdobně.
odst. 2) Způsobilost psa k použití podle odstavce 1 musí být osvědčena policií.
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Nová právní úprava, která se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně PČR
sice zachovává znění odst. 1, ale ke změně dochází v odstavci 2, který zní:

Strážník, který při plnění úkolů používá psa, musí být způsobilý k jeho ovládání. Pes, kterého
strážník k plnění úkolů používá, musí být způsobilý k používání podle odst. 1. Způsobilost
strážníka k používání psa a způsobilost psa k použití podle odst. 1 musí být ověřena policií.
Strážník, který při plnění úkolů používá psa, a pes, kterého strážník k plnění úkolů používá,
se považují za způsobilé, splňují-li požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
Ustanovení § 19 se dále doplňuje o odstavec 3, který zní:
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) podrobnosti požadavků kladených na strážníka používajícího při plnění úkolů psa a
požadavků kladených na psa podle odst. 2,
b) způsob a organizaci ověřování způsobilosti strážníka k ovládání psa a způsobilosti psa
k použití podle odst. 1 a
c) způsob stanovení náhrady policie za ověření způsobilosti strážníka k ovládání psa a
způsobilosti psa k použití podle odst. 1.
Teze návrhu vyhlášky k provedení § 19 odst. 3 návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (požadavky kladené na psa a ověřování způsobilosti psa při plnění úkolů)
Zjišťované skutečnosti
Způsobilost strážníka a psa bude provádět i nadále Policie České republiky. Policie České
republiky má dlouholetou zkušenost s ověřováním způsobilosti „služebních“ psů obecní
policie. Příloha vyhlášky upraví seznam a popis předmětů, ze kterých se bude ověření
způsobilosti psa skládat, tak, aby pokud možno co nejlépe odpovídalo ověření praktickému
výkonu práce. Přitom se bude vycházet z již existujících materiálů – interních aktů řízení
Policie České republiky, na jejichž základě tato činnost bezproblémově probíhá řadu let.
Způsob a organizace ověřování způsobilosti strážníka a psa
Rovněž tak na základě již existujících interních aktů řízení Policie České republiky bude do
vyhlášky převzat v modifikované podobě systém ověřování způsobilosti strážníka a psa.
Stanovení výše úplaty
Návrh nového příslušného ustanovení vyhlášky určí způsob stanovení výše úplaty obce ve
prospěch Policie České republiky za ověření způsobilosti strážníka a psa. Vzhledem k tomu,
že startovné na zkouškách a soutěžích Českého kynologického svazu a Moravskoslezského
kynologického svazu se pohybuje v rozpětí 1.000,- až 2.500,- Kč, bude částka stanovena
v tomto rozmezí.

6

Za daného stavu a s přihlédnutím k reakcím na některé změny nezbývá, než počkat na
ukončení legislativního procesu a na nabytí platnosti a účinnosti připravovaných změn
v zákoně č. 553/1991 Sb., případně prováděcích předpisů k tomuto zákonu ve vztahu
k ustanovení § 19.
Např.
Na nesmyslnost zákona poukázal například předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk
Stanjura. „Abych deklaroval někdy dobré úmysly předkladatele, které jsou pak přetaveny v
poměrně absurdní paragrafy, tak mi dovolte, abych z toho tisku odcitoval a to z paragrafu 19,
který se jmenuje použití psa,“ uvedl Stanjura.
Podle něj třeba ministerstvo stanoví vyhláškou způsob stanovení náhrady nákladů policie za
ověření „způsobilosti strážníka k používání psa“ a „způsobilosti psa k použití“. Odcitoval pak
ze znění normy dalších několik paragrafů vztahujících se k podrobnosti "požadavků
kladených na strážníka používajícího při plnění úkolů psa a požadavků kladených na psa".
"Jdu studovat požadavky, tak abych mohl používat psa a sehnal psa, který bude ovladatelný
a bude přijímat požadavky, které mu bude směřovat ten, který ho ovládá," završil pak
podobně nesmyslně svou řeč Stanjura.
V případě, že bude služební kynologie po novele zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zachována v přijatelné a realizovatelné podobě, lze konstatovat, že v podmínkách Městské
policie Štětí by se jednalo o převážně samostatný výkon služby jednoho strážníka - psovoda.
Výkon služby by byl podřízen tzv. sezónní kriminalitě v daných lokalitách, jako jsou např.
zahrádkářské kolonie, chatové osady, břehové pozemky u řeky Labe, apod. Jednalo by se o
obchůzkovou službu v daných lokalitách, čímž není vyloučena ani obchůzková služba
v centru města nebo místních částech.
Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

5.1.1 Činnost městské policie
8. Na úseku služební kynologie
- Na základě vlastní činnosti nebo na základě žádosti Policie ČR a na základě
oprávněných požadavků a připomínek občanů nebo jiných subjektů, směřovat
výkon služby do ohrožených lokalit s cílem eliminovat nepříznivý stav
- Služební pes bude využíván při zajišťování veřejného pořádku, při obchůzkové
činnosti a při zákrocích v objektech, napojených na pult centralizované
ochrany (PCO) v případě přijetí signálu o jeho narušení
- Služební pes bude dále využíván k obraně hlídky - psovoda v době, kdy bude
vykonávat služební činnost jako jednočlenná hlídka
- K přemístění psovoda ve služebním obvodu bude sloužit služební vozidlo, které
je již v současné době k tomuto účelu vyčleněno, a které v případě potřeby
bude dovybaveno přepravním boxem. Pro krátkodobé ustájení služebního psa
bude sloužit jeden ze záchytných kotců u služebny MP a vyčleněný kotec na
kynologickém cvičišti.
- Určený psovod bude povinen provádět se služebním psem pravidelný výcvik a
zdokonalovat ho pro praktický výkon služby
- Snížení nápadu sezónní majetkové kriminality
- Zvýšení preventivního působení v zájmových oblastech
- Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Všichni účastníci silničního provozu
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Městská policie
2017 - 2019
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Ad 4) Dodržování pravidel silničního provozu se zaměřením na chodce a cyklisty
Mezi úkoly obecních (městských) policií, které jsou jim v § 2 písm. d) zák. č. 553/1991 Sb., o
obecní policii uloženy, je i podílení se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem
na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Ustanovení § 86 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích určuje, které konkrétní přestupky
mohou strážníci v blokovém řízení projednat. Mimo jiné se jedná o přestupky podle zákona o
silničním provozu m. j. spáchané
 pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních
komunikacích,
 nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na
pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích
ostatními řidiči nemotorových vozidel.
Činnost Městské policie Štětí na úseku dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích v letech 2017 – 2019 bude realizována v následující rovině.

Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

5.1.1 Činnost městské policie
9. Na úseku dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích se zaměřením na chodce a cyklisty
- V rámci výkonu zejména služby obchůzkové služby v centru města a jeho
nejbližším okolí, zaměřit činnost na dodržování ustanovení zákona o provozu
na pozemních komunikacích, zejména ve vztahu k vybraným přestupkům
chodců - § 53, § 54, § 55 a § 56 zák. č. 361/2000 Sb., – priorita – užívání
chodníků, přechodů pro chodce, užívání reflexních prvků za snížené
viditelnosti při chůzi mimo obec,
- V rámci výkonu služby (motohlídka, obchůzková služba, příp. výkonu služby za
využití jízdního kola) ve městě i mimo něj, zaměřit činnost na dodržování
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména ve vztahu
k vybraným přestupkům cyklistů - § 57a § 58 zák. č. 361/2000 Sb., - priorita –
povinnost jízdy při pravém okraji vozovky a z toho vyplývající zákaz jízdy po
chodnících, jízda v protisměru v jednosměrných ulicích, užívání ochranné přilby
u osob mladších 18ti let, osvětlení jízdních kol za snížení viditelnosti.
- Eliminace přestupkového jednání chodců a cyklistů
- Snížení rizika vzniku kolizních nebo nehodových situací za účasti chodců nebo
cyklistů
- Zvýšení preventivního působení v oblasti BESIPu
- Chodci a cyklisté jako účastníci silničního provozu
- Potencionální pachatelé přestupkového jednání související s ustanovením zák.
č. 361/2000 Sb., o chůzi a jízdě na jízdním kole
- Městská policie, Policie ČR
2017 - 2019
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Ad 5) Rozvoj kamerového systému
Současný, v r. 2013, 2014 a 2016 zmodernizovaný a rozšířený městský kamerový a
dohledový systém má 14 kamerových bodů.
1

ul.
Okružní

v zorném poli této kamery je jižní část sídliště Stračenská včetně přilehlého parkoviště, ulice
Okružní a přilehlá zástavba rodinných domů.

2

ul.
Obchodní

v zorném poli této kamery jsou ulice Školní, Obchodní, jejich křižovatka, Bezručovy sady a
pěší zóna.

3

Mírové
náměstí

v zorném poli této kamery je celé Mírové náměstí, ulice Dlouhá a čás ulic Litoměřická a
Krátká.

4

Nové
náměstí

v zorném poli této kamery je ulice Kostelní, Krátká a jejich křižovatka, ČSA, obchodní dům a
parkoviště před ním, pěší zóna, plocha Nového náměstí, všechny přilehlé domy a obchody.

5

ul.
Stračenská

v zorném poli této kamery je pivnice Quatro, parkoviště u věžových domů č. 612 a 613 a celá
severní část tohoto areálu.

6

ul. Školní

v zorném poli této kamery jsou ulice U Stadionu, Školní a jejich křižovatka, jižní část sídliště
Alšova, restaurace Říp a křižovatka ulic Ostrovní a ČSA.

7

ul.
U tržnice

v zorném poli této kamery je Městská tržnice, prostor mezi tržnicí, Domem lékařských služeb
a DPS, křižovatka ulic Alšova a U tržnice, areál domů v Alšově ulici, zadní část domů č. 545
až 706 ze strany od tržnice, průchod mezi Novým náměstím a ulicí U tržnice.

8

ul.
Družstevní

v zorném poli této kamery jsou přilehlá parkoviště, dětské hřiště, parkoviště za i před barem
Synot, křižovatka ulic Radouňská a Lidická, Křižovatka ulic Družstevní a Polské armády, areál
věžových domů, lokalita místní části Stračí.

9

ul.
ČSA 514

v zorném poli této kamery je přilehlé parkoviště, budovy 3. ZŠ, školní hříště, prostor před
školní jídelnou, část parkoviště u Penny marketu, křižovatka výjezdu z parkoviště u Penny
marketu a ulice ČSA, budovy č. 512 a 513 v ČSA, horní část budov v ulici Ostrovní, lokalita
místní části Hněvice.

10

ul.
Dlouhá hotel Terek

V zorném poli této kamery je autobusové nádraží, most přes řeku Labe, sběrné suroviny,
ulice Cihelná a Dlouhá. Dále lze prostřednictvím této kamery zaznamenat případný požár na
celém území města i jeho okolí.

11

ul.
Ostrovní

Dětské dopravní hřiště - v zorném poli je celý prostor DDH, objekt ZŠ v ul. Ostrovní, prodejna
Ferkl, s.r.o. v ul. Ostrovní 669, Otevřený klub mládeže a částečně ulice Husovo náměstí (sil.
č. 261 vedoucí kolem „koželužny")

12

ul. Čs.
armády

v zorném poli kamery je parkoviště před vjezdem na stadion, příjezdová komunikace ve
směru od Počeplic až ke kruhovému objezdu v křižovatce ul. ČSA a U stadionu, včetně
zahrádkářské kolonie vedle hřbitova.

13

ul.
1. máje

v zorném poli této kamery je ulice 1. máje a její okolí, počínaje křižovatkou ulic. 1. máje Palackého ve směru k ul. Cihelná

14

Křižovatka
ul. ČSA –
Obchodní –
Kostelní –
Krátká

v zorném poli této kamery je ulice Kostelní, Krátká, ČSA, obchodní dům a parkoviště před
ním, pěší zóna, prostor Nového náměstí, přilehlé obchody a dále křižovatka ulic 9. května –
Obchodní – Školní a Bezručovy sady

Tento počet je schopen monitorovat většinu zájmových veřejných prostranství a míst ve
městě. V roce 2017 v souvislosti s výstavbou parkoviště u nádraží ČD v Hněvicích, bude
současný kamerový systém z důvodu jeho zabezpečení rozšířen o další 4 - 5 kamerových
bodů.
9

Další rozšíření kamerového systému by přicházelo v úvahu jen v případě vzniku vážné
bezpečnostní situace a daném místě nebo lokalitě (dlouhodobý nárůst nápadu trestné nebo
jiné protiprávní činnosti apod.), kterou by nebylo možno zvládnout jinými prostředky nebo
bezpečnostními opatřeními.
Kamerový systém je sice účinným, nikoliv však všemocným nástrojem situační prevence
kriminality. Cílem je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí
občanů, zejména s ohledem na majetkovou a násilnou kriminalitu, a jinou společensky
škodlivou činnost páchanou na veřejných prostranstvích.
Existuje však i jiný úhel pohledu na problematiku kamerového systému ve Štětí, tentokrát
v rovině plného pokrytí všech významných veřejných prostranství typu:
… Je možné připravit doporučení lidem vzhledem k pokrytí kamerovým systémem a určit tzv.
"bezpečnostní koridory"? Ve výsledku sestavení tras, kde je člověk pod kamerovým
dohledem.
… četl jsem o tom v jedné reportáži z Damašku, kde zřízení těchto bezpečnostních koridorů
významně přispělo k růstu pocitu bezpečí místních obyvatel. Lidé o tom věděli dopředu a v
rozměru občanské spolupráce se pak doprovázeli do odlehlejších čtvrtí svépomocí ve
větších skupinkách. Srovnávat Štětí s obleženým městem je sice přehnané, ale samotná
myšlenka soustředit se na zabezpečení 100 % kontroly nad hlavními ulicemi není špatná.
V tomto ohledu by se podle mého názoru měl rozvoj kamerového systému ubírat spíše
střední, umírněnější cestou, jak je naznačeno v realizační tabulce.

Opatření
Stručný popis opatření

5.1.1 Činnost městské policie
10. Související s rozvojem Městského kamerového dohledového
systému (MKDS).
- V souvislosti s vybudováním parkoviště u nádraží ČD v Hněvicích, bude v r.
2017 současný kamerový systém rozšířen o 4-5 nových kamerových bodů

- Rozšíření kamerového systému o další kamerové body realizovat jen na základě

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

podrobného rozboru vzniklé bezpečnostní situace v daném místě nebo lokalitě a
po vyčerpání všech dostupných bezpečnostních opatření vč. využití technických
prostředků
- V případě, že by bezpečnostní situace vyžadovala rozšíření kamerového
systému o nové kamerové body, využívat s přihlédnutím k dostupnosti a
kapacitě přenosových tras a technickým parametrům pouze mobilní kamery,
které by bylo možné následně využít i na jiných zájmových místech
- Průběžně vyhodnocovat účinnost stávajících kamerových bodů z hlediska jejich
výhledu, bezpečnostní situace v daném místě nebo lokalitě a příp. navrhovat a
realizovat změny kamerových míst
- Kamerový systém bude i nadále účelný a účinný
- Posílení situační prevence
- Snížení nápadu násilné a majetkové trestné nebo přestupkové činnosti
- Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Všichni občané města
- Osoby nejvíce ohrožené násilnou nebo majetkovou trestnou nebo jinou
protiprávní činností
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Městská policie, samospráva
2017 - 2019
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