Zpráva o činnosti Městské policie Štětí za
rok 2020

Vypracoval:
Bc. Zdeněk Cuchý

Štětí 25. června 2021
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Čl. I
Úvod
Městská policie Štětí byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 ze dne 15. 06.
2006, která nabyla účinnosti dnem 01. 07. 2006. Městská policie Štětí (dále jen MPŠ)
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.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Štětí je zřizovatelem MPŠ, předkládám tomuto
orgánu zprávu o její činnosti za rok 2020.

Čl. II
Způsob plnění úkolů Městské policie Štětí v rámci cílů koncepce pro období 2020 2022
1) MPŠ v roce 2020 při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti
města Štětí se primárně orientovala na plnění úkolů uvedených v § 2 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, a na plnění cílů koncepce pro období let 2020 - 2022 schválené
Zastupitelstvem města Štětí. Prioritou byly úkoly spočívající v činnosti přispívající k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku, dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a
nařízení obce, podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, na prevenci kriminality a na odhalování přestupků, jejichž projednávání je
v působnosti města. Činnost MPŠ byla však v průběhu roku 2020 ovlivněna řadou
mimořádných a krizových opatření vydaných vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR
v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID19. S touto situací souvisela i změna některých zákonů jako je zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Změnou byla m. j.
rozšířena pravomoc Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových a
mimořádných opatření. Tím byla částečně ovlivněna skladba a výběr některých činností MPŠ
vycházejících z těchto aktuálních opatření v součinnosti s Policií ČR a dalšími oprávněnými
subjekty.
Pro informaci předkládám údaje o kriminalitě v Ústeckém kraji a jednotlivých územních
odborech. Údaje jsou pouze v rozmezí leden – listopad 2020. Celková statistika kriminality
za rok 2020 nebyla dosud oficiálně publikována, takže nelze ani provést relevantní porovnání
registrované kriminality v jednotlivých územních odborech v kraji za rok 2020 oproti roku
2019.
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Registrovaná kriminalita v Ústeckém kraji za období leden – listopad 2020 včetně indexu

Registrovaná kriminalita v jednotlivých územních odborech Ústeckého kraje v období leden až listopad 2020

1) Děčín

3

2) Chomutov

3) Litoměřice
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4) Louny

5) Most
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6) Teplice

7) Ústí nad Labem
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Na rozdíl od krajských statistik, jsou statistiky okresu Litoměřice a následně Štětí kompletní.
Postavení OO PČR Štětí v rámci okresu ve vybraných druzích kriminality od 01. 01. 2018 do
31. 12. 2018 (tabulka č. 1)
Celková kriminalita
Počet
Násilná
Mravnostní Krádeže
Krádeže
- četnost
obyvatel - četnost
vloupáním prosté - četnost
[index na 10 tis. obyvatel]
[index]
[index]
četn. [index] četn. [index]
Litoměřice

738 [158]

46 702

42 [9]

6 [1,3]

59 [12,6]

201 [43]

Lovosice

466 [140,1]

33 268

32 [9,6]

7 [2,1]

42 [12,6]

132 [39,7]

Roudnice n. L. 376 [184,2]

24 864

12 [4,8]

12 [4,8]

41 [16,5]

92 [37]

Štětí

14 284

23 [16,1]

3 [2.1]

27 [18,9]

46 [32,2]

197 [137,9]

Zdroj: www.mapakriminality.cz

Postavení OO PČR Štětí v rámci okresu ve vybraných druzích kriminality od 01. 01. 2019 do
31. 12. 2019 (tabulka č. 2)
Celková kriminalita
Počet
Násilná
Mravnostní Krádeže
Krádeže
- četnost
obyvatel - četnost
vloupáním prosté - četnost
[index na 10 tis. obyvatel]
[index]
[index]
četn. [index] četn. [index]
Litoměřice

722 [158]

46 702

57 [12,2]

8 [1,7]

54 [11,6]

141 [30,2]

Lovosice

495 [148,8]

33 268

29 [8,7]

13[3,9]

67 [20,1]

102 [30,7]

Roudnice n. L. 421 [184,2]

24 864

31 [12,5]

8 [3,2]

48 [19,3]

63 [25,3]

Štětí

14 284

16 [11,2]

5 [3,5]

22 [15,4]

50 [35,0]

205 [143,5]

Zdroj: www.mapakriminality.cz

Postavení OO PČR Štětí v rámci okresu ve vybraných druzích kriminality od 01. 01. 2020 do
31. 12. 2020 (tabulka č. 3)
Celková kriminalita
Počet
Násilná
Mravnostní Krádeže
Krádeže
2
- četnost
obyvatel
vloupáním
prosté četnost
četnost
1
[index na 10 tis. obyvatel]
[index]
[index]
četn. [index] četn. [index]
Litoměřice

536 [114,7]

46 702

37 [7,9]

6 [1,2]

68 [14,5]

95 [30,2]

Lovosice

349 [104,9]

33 268

15 [4,5]

8 [2,4]

62 [18,6]

70 [30,7]

Roudnice n. L. 366 [147,2]

24 864

22 [8,8]

4 [1,6]

48 [19,3]

82 [32,9]

Štětí

14 284

27 [18,9]

4 [2,8]

17 [11,9]

30 [21,0]

166 [116,2]

Zdroj: Policie ČR,OOP Štětí
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Index kriminality = počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP (služební obvod PČR-Obv.odd.
Štětí – 14284) x 10 000
2

Počet obyvatel v jednotlivých služebních obvodech Policie ČR
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V tabulkách č. 1 – č. 3 jsou uvedeny počty vybraných druhů trestné činnosti a jejich indexů
kriminality od r. 2018 do konce roku 2020 ve služebních obvodech jednotlivých obvodních
oddělení v působnosti územního odboru Litoměřice.
Pokud se podíváme na konkrétní údaje indexované na 10 000 obyvatel, které se vztahují
k nápadu trestné činnosti evidované Policií ČR, Obvodním oddělení Štětí v roce 2020 (tab. č.
3) v porovnání s údaji zbývajících obvodních oddělení v okrese Litoměřice, můžeme
konstatovat, že OOP Štětí i přes nejnižší nápad trestné činnosti, dosahuje v roce 2020
nejvyššího indexu v nápadu násilné a mravnostní trestné činnosti. Zejména četnost násilné
trestné činnosti je nejvyšší od roku 2018.
Kladně lze hodnotit úroveň majetkové trestné činnosti, kde naopak došlo v roce 2020
k jejímu výraznému poklesu oproti předcházejícím obdobím.
Dalším důležitým ukazatelem v činnosti MPŠ je nápad přestupkové činnosti. Nelze
přehlédnout stále klesající nápad u některých vybraných druhů přestupků v roce 2020 oproti
roku 2018 a 2019. Nezanedbatelný pokles je zejména u přestupků proti občanskému soužití.
Vyšší nápad je však zaznamenán u přestupků proti majetku a zejména v porušování obecně
závazných vyhlášek města (OZV). Tento vzrůstající trend je důsledkem samotné činností
strážníků MPŠ, kteří byli v roce 2020, stejně jako v roce 2019 úkolováni k zvýšenému
dohledu na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Odhalování přestupků
spočívajících v porušování OZV v rámci řešení místních záležitostí veřejného pořádku je
jedna z prioritních činností MPŠ. Policie ČR tuto problematiku neřeší. Vývoj přestupkové
činnosti je uveden v následujících tabulkách.

Data o vybraných druzích přestupků od 01. 01 do 31. 12. 2018
Druh

Počet obyvatel

Veřejný pořádek a
občanské soužití

8734 vč. cizinců

Majetek

8734 vč. cizinců

3

Na úseku ochrany
před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi

8734 vč. cizinců

Porušení OZV
v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku

8734 vč. cizinců

Přestupkyabs. počet

Index na 10tis.
obyvatel

262

-50

299,97

80

-31

91,59

1

-3

1,14

22

-13

25,18

Zdroj : PČR, Obv. odd. Štětí a Městská policie Štětí
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Změna
2017-2018

Počet obyvatel města Štětí vč. místních částí
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Data o vybraných druzích přestupků od 01. 01 do 31. 12. 2019
Druh

Počet obyvatel

Veřejný pořádek a
občanské soužití

8813 vč. cizinců

Majetek

8813 vč. cizinců

Na úseku ochrany
před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi

8813 vč. cizinců

Porušení OZV
v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku

8813 vč. cizinců

Přestupkyabs. počet

Změna
2018-2019

Index na 10tis.
obyvatel

242

-20

351,54

79

-1

125,07

5

+4

60

+38

4,50

39,43

Zdroj : PČR, Obv. odd. Štětí a Městská policie Štětí

Data o vybraných druzích přestupků od 01. 01 2020 do 31. 12. 2020
Druh

Počet obyvatel

Veřejný pořádek a
občanské soužití

8703 vč. cizinců

Majetek

8703 vč. cizinců

4

Na úseku ochrany
před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi

8703 vč. cizinců

Porušení OZV v oblasti
bezpečnosti a
veřejného pořádku

8703 vč. cizinců

Přestupkyabs. počet

Změna
2019-2020

Index na 10tis.
obyvatel

209

-33

240,14

135

+56

155,11

9

150

+4

+90

10,34

172,35

Zdroj : PČR, Obv. odd. Štětí a Městská policie Štětí
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Počet obyvatel města Štětí včetně místních částí a včetně cizinců s trvalým a přechodným pobytem (359)
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Výslednou činnost MPŠ v oblasti vybraných druhů přestupků v r. 2020 (sledovaných
MV ČR) v porovnání s předcházejícím obdobím dokládá následující tabulka.

Statistika vybraných přestupků sledovaná Ministerstvem vnitra ČR
Celkový počet vybraných
přestupků projednaných
příkazem na místě

2015

2016

2017

2018

2019

2020

573

550

567

995

884

609

210

260

354

605

622

334

180

141

95

107

77

18

0

1

2

0

1

1

60

68

36

15

95

25

6

5

14

14

13

21

41

35

44

22

16

23

neevidováno

neevidováno

neevidováno

neevidováno

neevidováno

Ostatní přestupky

76

40

22

146

60

51

Celkový počet důvodných
podezření ze spáchání trestného
činu oznámených Policii ČR

50

59

67

33

24

6

Přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (vyjma překročení
nejvyšší dovolené rychlosti)
Přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních
komunikacích spáchaných
překročením nejvyšší dovolené
rychlosti
Přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému
soužití
Přestupky proti majetku
Přestupky proti pořádku v územní
samosprávě (OZV)

Celková výše pokut uložených strážníky v roce 2020 příkazem na místě
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136

353 600 Kč

Celkový počet podezření
ze spáchání vybraných
druhů přestupků
oznámených příslušnému
5
správnímu orgánu.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

294

317

294

311

336

336

95

137

110

170

186

180

1

3

3

2

2

0

0

1

2

0

1

4

25

28

50

11

43

7

Přestupky proti občanskému
soužití

54

37

38

32

15

15

Přestupky proti majetku

45

52

22

21

12

20

2

0

2

0

0

neevidováno

Přestupky proti pořádku
v územní samosprávě (OZV)

neevidováno

neevidováno

neevidováno

neevidováno

neevidováno

Přestupky spáchané
porušením nařízením obce

neevidováno

neevidováno

neevidováno

neevidováno

neevidováno

72

59

67

74

77

Přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na
pozemních komunikacích
(vyjma překročení nejvyšší
dovolené rychlosti)
Přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na
pozemních komunikacích
spáchaných překročením
nejvyšší dovolené rychlosti
Přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Přestupky proti veřejnému
pořádku

Přestupky na úseku střelných
zbraní a střeliva

Ostatní přestupky

14
0
96

V souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními vydaných vládou ČR a Ministerstvem
zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS-CoV-2, způsobující
onemocnění COVID-19, řešila MPŠ i přestupky spočívající v porušení zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 240/1992 Sb., krizový zákon. V průběhu roku
2020 v návaznosti na porušení těchto zákonů bylo příkazem na místě nebo oznámením
příslušnému správnímu orgánu v 6 případech řešeno porušení zákona č. 258/2000 Sb.,
spočívající v porušení zákazu pobytu a pohybu na veřejně přístupných místech bez
ochranných prostředků dýchacích cest a ve 32 případech porušení zákona č. 240/1992 Sb.,
spočívající v omezení volného pohybu osob.
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§ 10 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
(1) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy
věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.
(2) Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti
tohoto orgánu.
(3) Oznámení podle odstavců 1 až 2 musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.
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Intenzitu nápadu trestné a přestupkové činnosti ve městě evidované MPŠ na základě vlastní
činnosti nebo na základě oznámení dokládá i tzv. teplotní mapa. Mapa zahrnuje veškeré
protiprávní jednání, tudíž i trestnou činnost a přestupky v dopravě.
1)

2)

12

3)

4)

Zdroj: Městská policie Štětí
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Teplotní mapu nápadu je možno porovnat s pocitovou mapou vytvořenou na základě
informací od občanů ve vztahu k pocitu nebezpečí v roce 2019.
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Pokud porovnáme teplotní mapu s pocitovou mapou, najdeme řadu shodných lokalit, kde
snížený pocit bezpečí odpovídá i nápadu trestné činnosti a přestupkového jednání. Např.
Večerka v ul. Krátká, ubytovny v ul. 1. máje, UPPM v ul. Palackého apod. Opakem jsou
místa, kde se občané necítí bezpečně, ale trestná nebo přestupková činnost zde evidována
není. Příkladem je nábřeží řeky Labe od Koželužny (ul. Nábřežní) ve směru k Labe aréně a
dále směrem na Počeplice nebo Bezručovy sady. Důvodem je skutečnost, že každý vnímá
pocit jinak. U někoho snižuje pocit bezpečí např. setkání se se skupinou mládeže, s osobou
bez přístřeší, neznámými osobami nebo osobou pod vlivem alkoholu. To jsou však situace,
které nezakládají podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku a tudíž je nelze řešit
podle platné legislativy. V těchto případech je přítomnost a činnost strážníků MPŠ pouze
preventivní.
2) Rozpočet - Městská policie Štětí v roce 2020 hospodařila s rozpočtem 18 038 000 Kč.
Vzhledem k ukončení programu Asistent prevence kriminality byly prostředky vynakládané
na tento projekt nad rámec dotací použity k nákladům spojenými s navýšením početního
stavu strážníků MPŠ o dva strážníky.
Největší položky rozpočtu městské policie tvořily náklady na platy a povinné odvody
zaměstnavatele v celkové výši 15.836.000 Kč.
Rozpočet na rok 2020 byl koncipován jako vyvážený, přičemž výdaje byly podloženy
reálnými potřebami chodu organizace při dodržení zásad ekonomičnosti.
3) Činnost MP – Na zasedání Zastupitelstva města Štětí, které se konalo dne 12. 12. 2019,
byla schválena nová Koncepce Městské policie Štětí pro období let 2020 – 2022, jejímž
cílem je popis budoucího stavu, kterého by mělo být dosaženo a stanovení priorit ve vztahu
k bezpečnostní situaci ve městě a připomínek občanů.
Z toho důvodu je v koncepci m. j. řešena otázka obchůzkové služby v centru města (bod 5.1.
koncepce 2020 – 2022). Na tomto základě došlo v roce 2020 k reorganizaci obchůzkové
služby. Ta zahrnuje navýšení její četnosti zejména v centru města na hodnotu 45%, což je
v průměru 4-5 hod./směna s přihlédnutím k momentální bezpečnostní situaci. To se týká jak
denní, tak i noční doby.
V návaznosti na vyhovění požadavku navýšení obchůzkové služby v centru města, musela
být snížena oproti přecházejícím obdobím četnost činnosti spočívající v měření rychlosti v k.
ú. města.
Prioritou však zůstává včasnost a rychlost zásahu nebo zákroku v místě, kde došlo ke
vzniku krizové situace a jejíž oznámení bylo přijato operační službou prostřednictvím
tísňového volání na linku 156 nebo oznámeno jiným způsobem. Z tohoto důvodu a z důvodu
dalších povinností (AED, tísňová signalizace, PCO) je obchůzková služba prováděna
výhradně dosahu služebního vozidla.
Činnost směn primárně organizují vedoucí směn s přihlédnutím k aktuálním informacím o
bezpečnostní situaci na území města Štětí, oprávněným požadavkům občanů, orgánů
Policie ČR a na základě získaných nebo zjištěných informací o protiprávním jednání v určité
části města nebo místní části.
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Pohyb motohlídek a strážníků provádějících obchůzkovou službu je nepřetržitě monitorován
prostřednictví GPS signálu. GPS pozice jednotlivých uživatelů radiostanic se zobrazuje na
mapě, kterou má k dispozici operační dozorčí a vedení MPŠ. Automatický systém ukládá
události, m. j. i GPS polohy, takže pohyb nebo pozice hlídek v určitém čase lze vyhodnotit i
zpětně.
Služební kynologie (5.1 koncepce 2020-2022). Z důvodu zajištění nepřetržitého výkonu
služby strážníka – psovoda se služebním psem, byl určen jeden strážník k výcviku psa, který
by po osvědčení Policií ČR a po uzavření dohody s Městem Štětí byl v roce 2021 zařazen do
výkonu služby jako druhý psovod.
MPŠ v rámci plnění úkolu přispívající k ochraně majetku působí i na území sousedních obcí Račice, Hoštka a Snědovice. K plnění úkolů na území těchto obcí je opravňují uzavřené
veřejnoprávní smlouvy k výkonu agendy obecní policie spočívající v ochraně majetku
osob, jejichž objekty jsou napojeny na pult centralizované ochrany nebo při podílení se na
prevenci kriminality spočívající v provádění orientačního vyšetření v případě podezření, že
žák/žákyně základní školy je v průběhu vyučování pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky než alkoholu, jak je tomu např. u obce Hoštka.
K této činnosti strážníci využívají mobilní analyzátor drog. Ten je schopen analyzovat 6
skupin návykových látek jiných než alkohol. Zařízení je využíváno k testování osob
uvedených v § 20 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek.
Defibrilátor – je stabilně ve výbavě strážníků v přímém výkonu služby. Jedná se o
automatizovaný externí defibrilátor (AED), v našem případě LIFEPAK 1000. Ten se užívá při
komorové tachykardii či fibrilaci komor, kdy není srdce schopno plnit svou funkci kvůli
nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav
pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout.

Touto činností je město Štětí zapojeno do Projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji.
Popis projektu a jeho cíl je součástí předcházejících zpráv o činnosti MPŠ a tudíž není již
třeba se o něm rozepisovat podrobněji.
V průběhu roku 2020 byli strážníci MPŠ v rámci projektu vyslání dispečinkem ZZSÚK
k celkem 8. případům, u kterých bylo podezření, že se u pacienta jedná o komorovou
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tachykardii či fibrilaci komor a vozidlo ZZS se na místo události nemohlo dostavit neprodleně
a hrozilo tudíž nebezpečí z prodlení.
Tísňová signalizace (náramky) - je realizována v Domě s pečovatelskou službou v ul.
Školní 700. Jedná se o službu pro vybranou rizikovou skupinu seniorů, kteří si mohou
v případě stavu tísně nebo vzniku krizové situace prostřednictvím pultu centralizované
ochrany přivolat pomoc strážníků. V současné době je tato služba poskytována dvaceti
seniorům, kteří jsou vybaveni zařízením pro tísňovou signalizaci.
SOS SeniAngel jsou tísňová tlačítka, která slouží k zajištění bezpečnosti ohrožených osob,
jako jsou senioři, osamělé a postižené osoby, děti, případně jiné osoby, které mohou být
s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav pokládány za ohrožené. Zařízení díky GPS
modulu je schopné osobu v tísni lokalizovat a zajistit rychlou pomoc. V případě nouze stačí
tlačítko zmáčknout, čímž se aktivuje telefonní spojení s MPŠ a je odeslána SMS zpráva se
zobrazením telefonního čísla SOS tlačítka a odkaz na jeho lokalizaci včetně GPS souřadnic.
Tlačítko se i samo aktivuje při pádu a jeho prostřednictvím se dá ihned navázat standardní
telefonický hovor s operátorem operačního střediska MPŠ. Pokud dotyčná osoba není
schopna hlasové komunikace, snímá tlačítko okolní zvuky a vysílá údaje o její GPS poloze.
Díky tomu lze zajistit včasnou a rychlou pomoc a prvotní úkony, které provádí hlídka MPŠ.
SOS tlačítka v počtu 20ks jsou poskytována bezplatně předem vytipovaným osobám
s trvalým pobytem ve Štětí dle jejich zdravotního stavu a celkové sociální situace a to na
dobu určitou. Tipování klientů provádí Odbor sociálních věcí MěÚ Štětí ve spolupráci s MP.
Náklady spojené s touto službou jsou součástí rozpočtu MP. Z důvodu velkého zájmu bylo
v roce 2019 zajištěno pro potřeby obyvatel města Štětí dalších 10 ks těchto tlačítek a
distribuováno formou bezplatného pronájmu.

SOS tlačítko SeniAngel

4) Organizace služební přípravy strážníků spočívá jednak ve školení ve vzdělávacím
zařízení s akreditací MŠMT ČR a následné zkoušce odborné způsobilosti.
Počínaje rokem 2020 bylo přistoupeno k novému systému organizace služební přípravy,
která je zajišťována z interních zdrojů, prostřednictvím strážníka, který je držitelem trenérské
licence v oblasti výcviku, a který zodpovídá za taktickou přípravu strážníků spočívající
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v technice a taktice zákroku, sebeobraně a používání donucovacích prostředků. Přínosem by
měla být taktická činnost „šitá na míru“ strážníkům.
5) MKDS (5.1 koncepce 2020-2022) – V současné době je provozován spíše jako
dohledový než plnohodnotný kamerový systém. Blíže řešeno v koncepci 2020-2022. Jde o
prostředek situační prevence. Zaměřuje se na odstraňování příležitostí, podmínek a situací,
které vedou pachatele k protiprávnímu jednání. Jednotlivé kamerové body jsou určeny k
monitorování všech míst, kde je předpoklad páchání protiprávní činnosti.
Otázka plnohodnotného provozování MKDS, což znamená jeho nepřetržitou obsluhu je
spojena se vznikem nových pracovních míst – operátor MKDS, nemohla být z důvodu
úsporných opatření realizována.
Je třeba uvést, že v rámci rekonstrukce kamerového systému došlo pouze k obměně
zastaralých a nevyhovujících kamer za nové, nikoliv však ke změně některých kamerových
bodů, kterým v plnohodnotném využití, zejména v letním období brání vzrostlá vegetace.
V návaznosti na vybudování parkoviště v Hněvicích u nádraží ČD byl kamerový systém
rozšířen o 5 kamerových bodů, kterými je parkoviště osazeno. Nový kamerový bod byl zřízen
na budově kina, v jeho zorném poli je zejména zrekonstruovaný prostor s kašnou před kinem
a část Nového náměstí a další kamerový bod zařazený do systému MKDS byl zřízen
v areálu městského koupaliště. V jeho zorném poli je celý areál koupaliště.
Obsluhu a využívání městské kamerového systému provádí operační dozorčí MPŠ a to
včetně obsluhy a využívání interního kamerového systému vnitřních prostor Ubytovny pro
potřeby města. V této souvislosti je třeba konstatovat, že za současného stavu není
kamerový systém plnohodnotně využíván, jak již bylo uvedeno shora a to z důvodu dalších
činností operátorek. Výstup MKDS je rovněž na klientském pracovišti, kterým je Obvodní
oddělení Policie ČR ve Štětí. Důvodem je jednak obsluha, dohled a vyhodnocování situací
zaznamenaných kamerovým systémem a jednak zajištění kontinuity se zněním zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, neboť strážník městské (obecní) policie a
policista jsou oprávněnými subjekty k této činnosti.
Kamerový systém v současné době tvoří 16 kamerových bodů + 5 stacionárních kamer,
kterými je osazeno parkoviště v Hněvicích (nelze s nimi otáčet a nelze zoomovat).
Účinnost za rok 2020 v porovnání s účinností za předchozí období.
Evidence účinnosti městského kamerového a dohledového systému
Přestupky v
dopravě

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

22
15
86
20
5
15
4

Přestupky
proti veř.
pořádku

4
10
7
3
2
4
5

Porušení
OZV a
Nařízení
města

Ostatní Zjištění a
sledování
pod. činnosti

9
3
2
6
2
0
8

39
58
67
86
41
83
73
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Trestné
činy

0
0
0
0
1
1
0

Záznamy
předané
Policii ČR

11
10
10
15
11
9
1

Vizuální
kontrola objektu
při poplachu
PCO

neevidováno
neevidováno
159
173
191
126
121

6) Personálního obsazení:
V souladu s koncepcí došlo k zrušení pracovních míst APK, jako zaměstnanců Města Štětí,
zařazených v MPŠ a současně navýšení početního stavu o dva strážníky. Současně s tím
došlo i ke změně organizační struktury.
Organizační struktura do 31. 12. 2019

Organizační struktura od 01. 01. 2020 (8.1 koncepce)
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Nová organizační struktura zahrnuje zrušení pracovních míst APK jako zaměstnanců Města
Štětí, zařazených v MPŠ a navýšením početního stavu strážníků MP o 2 strážníky.
Současně došlo z důvodu zefektivnění způsobu řízení ve vztahu k vedoucím směn a zvýšení
jejich odpovědnosti za přímý výkon služby k vertikální změně organizační struktury zánikem
pracovní pozice strážník - zástupce vedoucího MPŠ. V návaznosti na toto opatření z důvodu
zastupitelnosti a zajišťování chodu některých agend MP, byla zřízena nová pozice strážník –
koordinátor činností a agend MP se stejnou náplní práce jako strážník – zástupce vedoucího
MPŠ. V daném případě se však nemusí jednat o změnu trvalou, neboť koncepci (záměr) je
třeba vnímat jako dokument, se kterým je třeba v průběhu jednotlivých etap (krátkodobá,
střednědobá a dlouhodobá) dále pracovat, tedy měnit nebo doplňovat.
7) Spolupráce s Policií ČR - v průběhu 2020 byly průběžně plněny úlohy vyplývající z
Koordinační dohody uzavřené mezi Městem Štětí a Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Ústeckého kraje, územním odborem Litoměřice, o vzájemné spolupráci za účelem stanovení
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území
města Štětí. Dohoda byla dne 17. dubna 2014 schválena Zastupitelstvem města Štětí a
oprávněnými subjekty podepsána dne 27. 05. 2014.
Činnost v rámci spolupráce vycházející z koordinační dohody byla v roce 2020 z důvodu
vyhlášených mimořádných a krizových opatření převážně bezpečnostního charakteru.
Týkala se především předávání informací o aktuální bezpečnostní situaci v k. ú. města Štětí
a poznatků k trestné činnosti. Koordinační schůzky, na kterých byl řešen nápad trestné a
přestupkové činnosti, předávání informací majících vztah k místním záležitostem veřejného
pořádku, otázky věcné příslušnosti, společného výkonu služby atd., probíhají 1x týdně.
Pokud to vyžaduje bezpečnostní situace, jako zvýšený nápad některého druhu trestné nebo
přestupkové činnosti, mimořádné bezpečnostní akce nebo opatření, apod., je četnost
koordinačních schůzek, případně společného výkonu služby přizpůsobeny dané situaci.
V době mimořádných a krizových opatřeních probíhala pouze telefonická komunikace.
Další oblastí vzájemné spolupráce vyplývající z Koordinační dohody je vzájemné
poskytování technických prostředků a zařízení určených pro výkon služby a vzájemné
plnohodnotné využívání MKDS.
8) Prevence kriminality – MPŠ rámci prevence kriminality každoročně realizuje v rámci
primární prevence preventivní programy cílené na děti předškolního a školního věku. Jedná
se o programy: Průkaz cyklisty, Dopravní výchova, Bezpečně do školy a ze školy, Den
s Ajaxem, prezentační programy činnosti MPŠ a účast na akcích typu Den hasičů, Evropský
týden mobility, akce v Klubu důchodců apod. V roce 2020 z důvodů mimořádných a
krizových opatření vydaných vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti
s výskytem nového koronaviru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19, nebyl
téměř žádný z těchto programů a akcí realizován.
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Čl. III
Závěr
MPŠ je službou občanům města. V součinnosti s Policií ČR má nezastupitelnou úlohu při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a zajišťování ochrany občanů, jejich
majetku a oprávněných zájmů před projevy kriminality. Činnost strážníků z mého pohledu
nelze hodnotit z kvantitativního hlediska (počet a výše vybraných pokut), ale měla by být
posuzována z hlediska kvality, t. j. spokojenosti občanů s jejich činností, jejich vnímání pocitu
bezpečí a na to navazující úroveň kriminality a protiprávního jednání jako celku.
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