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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.
1.1 Identifikační údaje Městské policie Štětí
Městská policie Štětí
Palackého 599, 411 08 Štětí
tel.: 416 810 900
tísňová linka: 156
e-mail : městská.policie@steti.cz
www.steti.cz - odkaz MĚSTSKÁ POLICIE
Bc. Zdeněk Cuchý
tel.: 602 666 246
e-mail: zdenek.cuchy@steti.cz

Orgán obce
Sídlo
Kontakt

Strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení
městské policie

Kontakt

1.2 Působnost MP dle § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k
jeho obnovení,
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f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
Městská policie plní jí svěřené úkoly pouze na území obce, kde byla zřízena. Na území jiné
obce tak může učinit jen pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo
zvláštní zákon.
2 Analytická část
2.1 Zhodnocení předešlého stavu
Koncepce Městské policie Štětí na léta 2013 – 2016 byla rozdělena do tří etap:
1. Krátkodobá – období do konce r. 2013
2.1.1 Výkon služby a jeho plánování: Přesčasové hodiny - z důvodu nepřetržitého provozu
vznikaly odpracované hodiny nad fond pracovní doby a tyto byly vykazovány jako
přesčasové. Tyto přesčasové hodiny nad fond pracovní doby jsou převáděny do
následujících měsíců a v průběhu 26 týdnů vyrovnávacího období byly eliminovány na
minimum a to vypouštěním celých směn nebo jejích částí. To vedlo k úspoře mzdových
nákladů.
2.1.2 Hlídková služba: Byl zřízen strážník s územní odpovědností, jehož základní činnost
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.
2.1.3 Měření rychlosti: V roce 2016 byl pořízen kvalitní bezobslužný laserový rychloměr
LTI 20/20 TruCam, splňující požadavky současné právní úpravy a praxe pro dokumentaci
přestupků v dopravě spočívajících v překročení maximální povolené rychlosti v měřeném
úseku.
2.1.4 Spolupráce s Policií ČR: Dne 27. 05. 2014 byla uzavřena Koordinační dohoda o
vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR, KŘP Ústeckého kraje, územním odborem
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Litoměřice a městem Štětí, která nahradila překonanou Dohodu o vzájemné spolupráci mezi
Policií ČR, Obvodním oddělením Štětí a městem Štětí z 12. 03. 2009.
2.1.5 Výkon služby operačních dozorčích: V roce 2015 byla stavební úpravou dořešena
otázka pracoviště operačních dozorčích (viz. bod 1.3 koncepce 2013-2016). Realizace
plánované stavební úpravy oproti původnímu stavu (foto. č. 1, 2) vyčlenila prostor pro
veřejnost (foto. č. 5) a současně ho oddělila od prostoru výkonu služby operačních
dozorčích (foto. č. 3 a 4). Tím došlo k snížení rizika jejich příp. napadení v souvislosti
s výkonem služby. Současně došlo k posílení ochrany osobních údajů, které je ze zákona
městská policie oprávněna zpracovávat k plnění svých úkolů nebo pořizovat prostřednictvím
kamerových nebo jiných technických a informačních systémů, jejichž výstupy jsou na
operačním středisku.

Prostor, kde operační
dozorčí přijímala
veřejnost, oznámení,
podněty, řešila přestupky
apod.

Foto č. 1

Vstupní dveře z UPPM

Výstup MKDS

Výstup IS MP
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Foto č. 2

Foto č. 3

Foto č. 4
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Foto č. 5

2.1.6 Došlo k zrušení úředních dnů. Důvodem byl nepřetržitý výkon služby služby, kdy
občan, byť přestupce, má plné právo, aby byl jeho přestupek projednán bez zbytečných
průtahů. Tuto činnost, tj. vyřizování přestupků plně zastali operační dozorčí.
2.1.7 Interní záležitosti: K úpravě organizační struktury, kompetencí, základům činnosti
městské policie a současně k zajištění vnitřního pořádku, k vymezení pracovních povinností
zaměstnanců a jejich práv vyplývajících z pracovně právního vztahu vůči zaměstnavateli, byl
vypracován a dne 14. 11. 2013 Zastupitelstvem města Štětí přijat Organizační a pracovní řád
Městské policie Štětí. V návaznosti na tuto interní normu byly všem zaměstnancům města
Štětí, zařazeným v městské policii vydány nové popisy pracovních míst (pracovní náplně).
2.1.8 Personální zajištění činnosti MP: 28. 06. 2013 Zastupitelstvo města Štětí přijalo
Koncepci městské policie Štětí na období let 2013 – 2016 včetně nové organizační struktury
a početního stavu zaměstnanců města Štětí, zařazených v městské policii.
Organizační struktura ke dni 01. 07. 2013

2.1.9 Oblast prevence: Je pokračováno v realizaci projektu „Asistent prevence
kriminality“, který je financován z dotačního sytému MV ČR a s činností asistentů je
počítáno i v budoucnu. Od února 2014 byla u městské policie zřízena pracovní pozice
manažer prevence kriminality. Manažer zaštiťuje především preventivní programy a
preventivní činnost na primární úrovni.
2.1.10 MKDS: Ke dni 01. prosince 2013 byl spuštěn zmodernizovaný a rozšířený Městský
kamerový dohledový systém. Jednalo se o I. etapu, na kterou město získalo dotaci z
Programu prevence kriminality MV ČR. V rámci projektu byly zrekonstruovány všechny
stávající kamerové body a byl vybudován jeden nový kamerový bod (DDH). Jednalo se
celkem o 11 kamerových bodů.
Bylo zrekonstruováno centrální pracoviště na služebně Městské policie Štětí a současně
zřízeno klientské pracoviště v budově Policie ČR, Obvodního oddělení Štětí.
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Ke dni ke dni 01. dubna 2014 byla do provozu spuštěna II. etapa Městského kamerového
dohledového systému. Jedná se o dva nové kamerové body zřízené v ul. ČS. armády a v ul.
1. Máje - celkem 13 kamerových bodů.
Ke dni 04. listopadu 2016 byl spuštěn nový kamerový bod MKDS zřízený v prostoru
křižovatky ulic ČS. armády – Obchodní – Kostelní – Krátká - celkem 14 kamerových bodů.
2.1.11 Prezentace činnosti: Činnosti městské policie je prezentována na webových
stránkách města Štětí v odkazu městská policie a prostřednictvím dalších médií (ŠKT,
Zpravodaj apod.). Zastupitelstvu města Štětí je každoročně předkládána Zpráva o činnosti
Městské policie Štětí za dané období. Ta je následně zveřejňována v odkazu městská policie
– statistiky a zhodnocení.
2.1.12 Vytvoření optimálních pracovních podmínek: Všem strážníkům je umožněna
osobní komunikace s vedením, zejména pro podávání podnětů k zlepšení pracovních
podmínek a podmínek výkonu služby. Oprávněné připomínky a podněty jsou akceptovány a
řešeny. Na základě toho jsou přijímána opatření k nápravě nebo je poskytována metodická
pomoc ke zkvalitnění výkonu služby.
2.1.13 Vystupování navenek: Jde především o dodržování ústrojové kázně a vystupování
vůči občanům, dále pak provádění úkonů a zákroků. To je spojené se zvládnutím zákrokové
techniky ve spojení s taktickými postupy. Z toho důvodu se strážníci celoročně účastní
služební přípravy pod vedením instruktorů Policie ČR.
2.1.14 Spolupráce na místní úrovni: Jedná se o spolupráci s jednotlivými odbory
Městského úřadu Štětí. Nejčastější a nejvíce preferovaná je spolupráce s Odborem
sociálních věcí, zejména v oblasti terénní práce. Tato spolupráce je až na výjimky téměř
výhradně doménou asistentů prevence kriminality.
2.1.15 Doplnění technického vybavení: Byly zakoupeny 3 ks fotopastí.
2.1.16 Roční zpráva o činnosti MP: Viz bod. 1.8
2. Střednědobá – období 2013 – 2014
2.2.1 PCO: V roce 2013 byly vypracovány a Radou města schváleny nové smlouvy o
zajištění nepřetržité dálkové kontroly zabezpečeného objektu a o provedení opatření
k zajištění majetku v případě vyslání signálu o narušení objektu.
2.2.2 Služební kynologie: Tento bod koncepce nebyl do současné doby realizován.
Předpokladem je zařadit do výkonu služby způsobilého služebního psa. To v praxi 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. V předchozích letech (2013 a
2014) se z důvodu absence činnosti chovných stanic Policie ČR příp. Armády ČR a z důvodu
nevhodného výcviku (pouze strážní služba) nebo nevyhovujícího zdravotního stavu u již
vycvičených služebních psů těchto složek, se nepodařilo vybrat psa vhodného pro výkon
služby. V roce 2015 bylo získáno štěně německého ovčáka, které bylo cvičeno pro tuto
činnost. Celé úsilí však ztroskotalo na jeho zdravotním stavu, kdy byla u něj diagnostikována
8

dysplazie. Toto onemocnění vylučuje jeho použití pro služební účely. Předpoklad získání
nového, vhodného psa bude v průběhu r. 2016-2017.
2.2.3 Vozový park: V listopadu 2014 došlo k obměně vozového parku městské policie, kdy
bylo pro výkon služby zakoupeno vozidlo Dacia Duster.
3. Dlouhodobá – období 2014 – 2016
2.3.1 Provádění hlídkové činnosti v chatové a zahrádkářské kolonii Labské vinice:
V průběhu roku 2014 byla z důvodu neuspokojivé bezpečnostní situace v lokalitě Labské
vinice, prověřována možnost provádění výkonu služby v celé chatové a zahrádkářské kolonii
(na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Hoštka) a nikoliv jen v její části ležící v k. ú. Štětí.
Prověrkou této lokality však bylo zjištěno, že z důvodu vzniku mnoha oplocení k zabránění
vstupu a neudržování účelové komunikace podél řeky Labe v k. ú obce Hoštka, která je v
dané lokalitě obtížně průjezdná nebo zcela neprůjezdná pro motorové vozidlo a z důvodu
faktické nemožnosti přesného vymezení katastrálního území pro potřeby veřejnoprávní
smlouvy, bylo od této iniciativy upuštěno.
2.3.2 Linka tísňového volání: Ke dni 01. 06. 2015 byla dána do užívání tísňová linka 156
s archivací všech uskutečněných příchozích a odchozích telefonických hovorů. Do této doby
bylo volání na tísňovou linku 156 z k. ú. města Štětí v rámci stávajícího telekomunikačního
uzlu vždy přesměrováno na operační středisko Městské policie Roudnice nad Labem, odkud
bylo přepojováno na operační středisko Městské policie Štětí. Druhou variantou byla
možnost, obrátit se na Městskou policii Štětí na tel. čísle 416 810 900, což byla placená
služba.
Podrobné nebo bližší informace ke každému bodu analytické části je možno získat
v samotné Koncepci Městské policie Štětí pro období let 2013 - 2016 a ze Zpráv o činnosti
městské policie Štětí za každý kalendářní rok počínaje rokem 2013.
3. Analýza současného stavu
3.1 Personální obsazení
V současné době je v Městské policii Štětí zařazeno 24 zaměstnanců města Štětí a to na
pozicích :

Pracovní pozice
(PP)
Strážník - celkem

Počet/úvazek
19

Druh pracovního
poměru
Na dobu neurčitou
Na dobu určitou

Z toho:
Strážník
Strážník - operační
dozorčí
Strážník - vedoucí
směny

8/100%
4/100%
4/100%

9

Počet

Datum

17
2

Po dobu
rodičovské
dovolené

Strážník - manažer
prevence
kriminality/operační
dozorčí
Zástupce
pověřeného
strážníka
Pověřený strážník
Asistent prevence
kriminality

Poznámka

1/50%/50%

1/100%
1/100%
5/100%

5
Na dobu neurčitou
3
Na dobu určitou
2
do 31. 12. 2016
- 4 APK jsou financovány z neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
poskytnutých MV ČR a
- 1 APK je financován z příspěvku ÚP ČR v rámci VPP

Současná organizační struktura Městské policie Štětí
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3.2 Materiální vybavení pořízené v období 2013 - 2016:
Dopravní prostředky: vozidlo Dacia Duster
Rádiové spojení: 2 kapesní (ruční) radiostanice Motorola DP 4401
1 mobilní digitální radiostanice Motorola DM 4401 do služebního vozidla
Dacia Duster
Mobilní analyzátor drog: 1 digitální mobilní analyzátor drog Dräger DrugTest 5000 s
tiskárnou
Laserový měřič rychlosti: 1 bezobslužný laserový rychloměr LTI 20/20 TruCam
Městský kamerový dohledový systém: Ke dni 01. prosince 2013 byl do zkušebního
provozu spuštěn zmodernizovaný a rozšířený Městský kamerový dohledový systém.
Instalace celkem 11 kamer otočných kamer VGA IP.
Ke dni ke dni 01. dubna 2014 byla do provozu spuštěna II. etapa Městského kamerového
dohledového systému Instalace 2 otočných kamer VGA IP
Ke dni 04. listopadu 2016 spuštěn nový kamerový bod MKDS zřízený v prostoru křižovatky
ulic ČS. armády – Obchodní – Kostelní – Krátká. Instalace 1 kamerového setu PTZ v síti
3G.
4. Východiska koncepce 2017 - 2019
Zastupitelstvo města Štětí dne 26. 06. 2014 schválilo usnesením Strategický plán města
Štětí a Akční plán jeho naplňování. Tímto dokumentem byly stanoveny strategické oblasti a
cíle strategie. Strategický plán byl veřejně projednán s cílem ověření strategického zacílení a
získání zpětné vazby. Při zjišťování zpětné vazby bylo provedeno váhové ověření priorit a
cílů. Bylo zpracováno 2069 hlasů v rámci 5 prioritních oblastí.
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Účastníci zvolili 5 nejvýznamnějších cílů.

12

Z toho byly vybrány problémové okruhy a oblasti, které strategie považuje za prioritní.
V oblasti mající vztah k otázce bezpečnosti a činnosti městské policie se jako prioritní m. j.
jeví:
- Ve spolupráci s odborníky a specializovanými agenturami a v rámci širší spolupráce
připravit Plán sociálního začleňování SVL a eliminace sociopatologických jevů, který bude
zahrnovat sérii opatření eliminující příčiny následky i samostatné aktivity sociopatologického
původu.

Ve druhém odstavci zmiňovaný Plán sociálního začleňování SVL a eliminace
sociopatologických jevů byl Zastupitelstvem města Štětí schválen dne 25. 06. 2015, jako
Strategický plán sociálního začleňování 2015 – 2018.
Ten obsahuje priority a cíle lokálního partnerství, které jsou pro oblast sociálně patologických
jevů a bezpečnosti stanoveny v níže uvedené tabulce včetně termínu provedení a garanta.
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Oblast
7. Priorita
7.1. Obecný cíl

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY A BEZPEČNOST
Snižování počtu sociálně patologických jevů ve Štětí a
jeho místních částech
Kontinuálně dochází ke snižování rizik souvisejících s
užíváním nelegálních látek u 40 osob a snižování počtu
nových uživatelů návykových látek skrze prevenci

Specifický cíl (opatření)
7.1.1. Zajištění služeb harm
reduction1 pro 40 osob aktuálně
užívajících návykové látky jako
prevence šíření nemocí a
zhoršování zdravotního stavu
klientů
7.1.2. Probíhá preventivní
streetwork pro 35
experimentátorů
7.1.3. Realizace primární prevence
pro 1400 dětí a mládeže na
školách a institucí zajišťující
volnočasové aktivity

Termín

Garant

Výstupy

1/2016

žadatel

40 podpořených
OPZ
osob

1/2016

žadatel

35 podpořených
OPZ
osob

1/2016

žadatel

1400
podpořených
osob

7.2. Obecný cíl

Snižování počtu nápadu trestných činů a přestupků
(agrese – loupež, hospody, vandalismus) proti
předchozímu roku aktivitami doplňujícími standardní
nástroje příslušných institucí (SOUD, PČR, MP)

Specifický cíl (opatření)
7.2.1. Zaveden systém včasné
intervence

Termín

Garant

Výstupy

1/2017

Město Štětí

systém

7.2.2. Průběžné zjišťování
konkrétních a aktuálních obav
obyvatel a cílení příslušných
opatření
7.2.3. V sociálně vyloučených
lokalitách i mimo ně působí 4
asistenti prevence kriminality
7.2.4. V objektech tvořících
sociálně vyloučenou lokalitu
působí 3 domovníci, kteří
spolupracují mimo jiné s
domovními výbory

Zdroje

OPVVV

Zdroje
vlastní
zdroje?

průběžně MP

ankety, kulaté
stoly

OPZ,
vlastní
zdroje

1/2016

Město Štětí

4 asistenti
prevence
kriminality

OPZ

1/2016

Město Štětí

3 domovníci

OPZ

1

péče mající za cíl snižování rizik a minimalizaci zdravotních a ekonomicko-sociálních poškození drogami u osob, které
tč.užívají různé návykové látky a nemají motivaci v dohledné době toho zanechat (jde o tzv. nízkoprahovou péči), též terciární
prevence
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7.2.5. V rámci školských zařízení
působí 3 správci zajišťující dohled
ve školách a jejich okolí

9/2015

7.2.6. Podle potřeby se konají
případové konference a rozvíjí
spolupráce s PMS, OSPOD a
neziskovými organizacemi
zaměřené na snižování recidivy
7.2.7. Rozvíjena nabídka
volnočasových aktivit a
svépomocných akcí jako prevence
závadového chování dětí a
mládeže, resp. rodičů
7.3. Obecný cíl

3 osoby
uplatněny na
trhu práce

APZ

průběžně Město Štětí

minimálně 5
případových
konferencí

nevyžaduje
náklady

průběžně Město Štětí

aktualizovaná
nabídka
nevyžaduje
volnočasových (i
náklady
neformálních)
aktivit

Posílení rodičovských kompetencí ve 20 domácnostech s
cílem podpořit zdravý osobnostní vývoj problémových
dětí

Specifický cíl (opatření)
Termín
7.3.1. 10 rodiny spolupracují s
odborníky v rámci sociálně
1/2016
aktivizačních služeb
7.3.2. 5 domácností spolupracuje s
odborníky v rámci sociální práce
1/2016
na obci
7.3.3. Odborné pedagogickopsychologické konzultace s 10
osobami
7.3.4. Spolupráce rodičů s
kompetentními odborníky na 5
případech za rok v rámci tzv.
trojdohod

ZŠ

Garant

Výstupy

Zdroje

žadatel

10 podpořené
rodiny

OPZ

Město Štětí

5 podpořených
domácností

OPZ

1/2016

ZŠ

10 podpořených
OPVVV
osob

9/2015

PMS

5 podpořených
rodin

nevyžaduje
náklady

7.4. Obecný cíl

snížení počtu hodin zameškaných hodin o 15%, zvláště
pak tzv. skrytého záškoláctví o 30%

Specifický cíl (opatření)
7.4.1. Zaveden jednotný postup
řešení záškoláctví a jeho zahrnutí
do školních řádů

Termín

Garant

Výstupy

Zdroje

9/2015

ZŠ

sjednocené
školní řády

nevyžaduje
náklady

1/2016

ZŠ

15 podpořených
OPVVV
rodin

7.4.2. U žáků s podezřením na
skryté záškoláctví je v 15
případech intenzivně
spolupracováno s rodiči

15

7.4.3. Případové konference s
relevantními partnery jsou
svolávány dle potřeby a vedou k
vyřešení identifikovaného
problému minimálně v 10
případech (OSV, OSPOD, NNO)

8. Priorita
8.1. Obecný cíl

průběžně ZŠ

Garant
Město Štětí

8.1.2. S obyvateli sociálně
vyloučené lokality komunikují 3
1/2016
Město Štětí
domovníci
8.1.3. Probíhají pravidelná
setkávání s občany, v rámci
průběžně MP
kterých je šířena osvěta doplňující
medializaci
8.1.4. Právní povědomí obyvatel
o kompetencích složek a vlastních
možnostech (workshop, děti,
průběžně MP
senioři, matky) je posilováno v
rámci speciálních akcí pro
vybrané cílové skupiny
8.1.5. Analýza pocitu bezpečí je
aktualizovaná co rok minimálně v průběžně MP
podobě webové ankety

Specifický cíl (opatření)
8.2.1. Zástupci MP a PČR se
účastní společenských a jiných
veřejných akcí (OKM – jeden
rodinný zástupce) a naopak zvou
na své akce zástupce lokálních
partnerů
8.2.2. Community policing je
realizován pro místní části

nevyžaduje
náklady

Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města
Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní
situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra

Specifický cíl (opatření)
Termín
8.1.1. S občany komunikují vedle
strážníků také 4 asistenti prevence 1/2016
kriminality

8.2. Obecný cíl

10 případových
konferencí

Výstupy
4 asistenti
prevence
kriminality

Zdroje

3 domovníci

OPZ

minimálně dvě
setkání s
občany

nevyžaduje
náklady

akce pro
vybrané cílové
skupiny

vlastní
zdroje

analýza pocitu
bezpečí

vlastní
zdroje

OPZ

Zvyšování důvěry (MP, PČR) doložená zvyšováním počtu
oznámení
Termín
Garant
Výstupy
Zdroje

průběžně MP

akce pro
vybrané cílové
skupiny

vlastní
zdroje

průběžně MP

rozvoj CP

vlastní
zdroje
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5. Cíle koncepce do roku 2019
1) Činnost městské policie orientovat k zvýšení pocitu bezpeční u občanů v návaznosti na
další snižování nápadu trestné nebo jiné protiprávní činnosti, popř. jejich jednotlivých druhů a
snižování počtu lokalit, které občané považují za problémové.
2) Činnost městské policie nadále pojímat jako službu veřejnosti. V praxi to znamená, že při
organizaci činnosti nebo výkonu služby je třeba přihlížet k oprávněným požadavkům,
připomínkám a zájmům občanů nebo jiných subjektů, působících na území města Štětí.
3) Nadále zajišťovat nepřetržitý, 24 hodinový výkon služby po dobu 7 dní v týdnu.
4) Průběžně vyhodnocovat bezpečnostní situaci na území města Štětí a identifikovat oblasti,
na které je třeba ze strany městské policie zaměřit pozornost.
5) Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku i nadále udržovat vysokou úroveň
spolupráce se všemi subjekty, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti na území města,
zejména s Policií ČR, s jednotlivými odbory MěÚ a v místních částech s osadními výbory
nebo občanskými sdruženími a samotnými občany.
6) Pro zkvalitňování výkonu činnosti a služby mít k dispozici odpovídající materiální a
technické vybavení s případnou možností jeho obměny (MKDS, PCO, GPS, IS MP,
dokumentační technika, přístupy do evidencí a databází apod.).
7) Minimálně jednou ročně informovat Zastupitelstvo města Štětí jako zřizovatele městské
policie o její činnosti (zprávy o činnosti MP za každý kalendářní rok).
8) Prostřednictvím manažera prevence kriminality zajišťovat účinnou prevenci kriminality a
tuto koordinovat pro jednotlivé cílové skupiny.
5.1 Dílčí cíle
5.1.1 Činnost městské policie
5.1.2 Odborná spolupráce
5.1.3 Spolupráce s občany
5.1.4 Materiální a technické zabezpečení činnosti městské policie
5.1.5 Řídící činnost a personální zajištění

17

Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny

Realizátoři
Časový horizont

Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

5.1.1 Činnost městské policie
1. Na úseku ochrany a bezpečnosti osob a majetku
- Na základě vlastní činnosti nebo na základě žádosti Policie ČR a oprávněných
požadavků a připomínek občanů nebo jiných subjektů, směřovat výkon služby
do ohrožených lokalit s cílem eliminovat nepříznivý stav
- Nadále provozovat pult centralizované ochrany (PCO) tak, aby služba byla
dostupná jak pro právnické, tak i fyzické osoby
- Prostřednictví PCO nadále realizovat příjem tísňových volání určených pro
vybranou kategorii seniorů a podporovat případné rozšiřování této služby
- Na profesionální úrovni provádět příslušná opatření při přijetí signálu „tíseň“
(poskytování první pomoci)
- Snížení nápadu násilné a majetkové trestné nebo přestupkové činnosti
- Eliminace případů, kdy potřebná první pomoc byla poskytnuta opožděně
- Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Osoby nejvíce ohrožené násilnou nebo majetkovou trestnou nebo jinou
protiprávní činností
- Senioři nebo osoby se zdravotním postižením
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Městská policie, Policie ČR a další subjekty, které se podílejí na ochraně
majetku, OSV MěÚ
2017 - 2019

5.1.1 Činnost městské policie
2. Na úseku dohledu na dodržování obecně závazných vyhlášek a
nařízení obce
- Na základě vlastní činnosti nebo na základě oprávněných požadavků a
připomínek občanů nebo jiných subjektů, směřovat výkon služby na dohled na
dodržování OZV a NO
- K zjišťování a dokumentaci protiprávního jednání spočívajícího v porušení
některého z ustanovení OZV nebo NO plnohodnotně využívat MKDS
- Nadále provádět odchytovou a asanační činnost
- Snížení počtu přestupků spočívajících v porušení některé OZV nebo NO
- Snížení počtu požadavků, podnětů a připomínek občanů mající vztah k OZV
NO
- Snížení výskytu toulavých psů a dalších zvířat na území města
- všichni občané města
- potencionální přestupci
- strážníci
- Městská policie a další subjekty podílející se na činnosti, která je upravena OZV
nebo NO (jednotlivé odbory MěÚ, ŠKS)
2017 - 2019
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Opatření
Stručný popis opatření

5.1.1 Činnost městské policie
3. Na úseku dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích
- Na základě vlastní činnosti nebo na základě oprávněných požadavků a

Časový horizont

připomínek občanů nebo jiných subjektů, směřovat výkon služby do zájmových
lokalit s nápravou nepříznivého protiprávního stavu
- Plánovat a realizovat dopravně bezpečnostní akce s využitím příslušných
technických prostředků (měřič rychlosti, analyzátor drog, analyzátor alkoholu)
- Nadále zajišťovat bezpečné přecházení dětí přes vozovku v blízkosti škol
- Prostřednictvím MKDS zjišťovat a dokumentovat přestupky v dopravě v daných
lokalitách
- Snížení počtu trestných činů a přestupků v dopravě
- Snížení počtu požadavků a připomínek mající vztah k dopravní situaci ve městě
a místních částech
- všichni občané města
- potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti v oblasti dopravy
- Městská policie, Policie ČR a další subjekty, které se byť jen částečně podílení
na organizaci dopravy na území města, (jednotlivé odbory MěÚ, ŠKS, SÚS)
2017 - 2019

Opatření

5.1.1 Činnost městské policie
4. Na úseku veřejného pořádku

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři

Stručný popis opatření

Předpokládané dopady
Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři

Časový horizont

- Další snižování nápadu trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Snižování počtu lokalit, které občané považují za problémové
- Na základě vlastního zjištění nebo na základě oprávněným požadavků a
připomínek občanů nebo jiných subjektů provádět zvýšený výkonu služby
v problémových lokalitách odpovídající formou hlídkování (motohlídka,
cyklohlídka, pěší hlídkování, kombinované hlídkování, činnost strážníka
s územní odpovědností v místních částech, činnost APK v SVL)
- Plnohodnotné využívání MKDS k zjištění a náležité dokumentaci protiprávního
jednání. Dokumentace musí mít důkazní hodnotu a je využitelná trestním nebo
správním řízení
- Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Kriminality přestane být prioritní problém
- Všichni občané města
- Skupiny nejvíce ohrožené trestnou činností
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Městská policie, Policie ČR a další subjekty, které se byť jen částečně podílení
na zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku (jednotlivé odbory MěÚ,
NNO, školní preventisté).
2017 - 2019
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Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny

Realizátoři
Časový horizont

Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

5.1.1 Činnost městské policie
5. Na úseku prevence kriminality
- Realizace dlouhodobého Plánu prevence kriminality na léta 2017-2021
- Zajišťovat realizaci primární prevence cílenou na zájmové skupiny obyvatel
nebo na aktuální druh kriminality nebo jiného protiprávního jednání
- Úzce spolupracovat se subjekty realizujícími terénní programy, služby a
činnosti, které motivují a pomáchají řešit nepříznivé nebo krizové situace
- Podporovat pokračování osvědčených projektů prevence kriminality (asistent
prevence kriminality, domovník preventista)
- Informování obyvatel o nápadu nebo vývoji různých forem trestné nebo jiné
protiprávní činnosti a o možnostech ochrany před takovou činností
(webové stránky, KTV, tiskoviny, reklamní předměty, přednášky, besedy apod.)
- Zvyšování právního vědomí občanů
- Změna postoje veřejnosti k předcházení trestné a jiné protiprávní činnosti
- Snížení počtu trestných činů a přestupků
- Snížení počtu poškozených trestnou nebo jinou protiprávní činností
- všichni občané města
- oběti trestné činnosti
- obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou nebo jinou protiprávní činností (děti,
senioři, osoby se zdravotním postižením)
- Městská policie, Policie ČR a další subjekty, které se podílení na prevenci
kriminality nebo realizují terénní práci (OSV MěÚ, NNO)
2017 - 2019

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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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

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

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
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5.1.1 Činnost městské policie
8. Na úseku služební kynologie
- Na základě vlastní činnosti nebo na základě žádosti Policie ČR a na základě

Předpokládané dopady

Předpokládané dopady
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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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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

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
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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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5.1.2 Odborná spolupráce
1. S vedením města, odbory MěÚ a ORJ

Realizátoři
Časový horizont

- Úzce spolupracovat s jednotlivými odbory MéÚ ve věcech majících vztah
k bezpečnosti a veřejnému pořádku
- Navrhovat nebo realizovat opatření ke zlepšení stavu ve věcech týkajících se
místních záležitostí veřejného pořádku
- Pravidel nebo podle potřeby průběžně informovat vedení města o činnosti
městské policie nebo přijatých opatřeních ke zlepšení aktuálně nepříznivého
stavu
- Zlepšení informovanosti všech subjektů
- Možnost včas přijmout odpovídající opatření k nápravě nepříznivého stavu
- Možnost poskytnout relevantní informace o aktuálním stavu občanům příp. jim
informace o možnostech ochrany
- Vedení města a zaměstnanci MěÚ
- Všichni občané města
- Městská policie, vedení města, jednotlivé odbory MěÚ, ORJ
2017 - 2019

Opatření

5.1.2 Odborná spolupráce
2. S Policií České republiky
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- Pokračovat v úzké spolupráci s Policií ČR, územním odborem Litoměřice a
Obvodním oddělení Štětí
- Nadále plnit úkoly vyplývající z Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za
účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku uzavřené dne27. 05. 2014 mezi Policií ČR, KŘP Ústeckého
kraje, územním odborem Litoměřice a městem Štětí
- Pokračovat ve výcviku strážníků pod vedením instruktorů Policie ČR
- Vzájemné zlepšení informovanosti v oblasti nápadu trestné nebo jiné
protiprávní činnosti, příp. nápadu jednotlivých druhů této činnosti
- Možno včasné reakce na aktuálně vzniklou situaci
- Možnost realizovat společný postup nebo výkon služby
- Zvýšení pocitu bezpečí u občanů
- Všichni občané města
- Skupiny nejvíce ohrožené trestnou činností
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Strážníci a policisté
- Městská policie, Policie ČR, územní odbor Litoměřice, Policie ČR, Obvodní
oddělní Štětí
2017 - 2019
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5.1.2 Odborná spolupráce
3. Se školami, neziskovými a nestátní organizacemi a dalšímu
subjekty podílejícími se na zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
- Spolupráce se školní psycholožkou a školními preventivy zejména v oblasti
prevence kriminality a v oznamování zjištěného protiprávního jednání dětí
- Spolupráce s neziskovými a nestátními organizacemi v oblasti výměny
relevantních informací
- Spolupráce se složkami IZS
- Spolupráce s medii v oblasti zlepšení informovanosti občanů a současně k
prezentaci práce městské policie
- Snížení výskytu rizikového chování a sociálně patologických jevů
- Snížení nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti a záškoláctví
- Změny postojů cílových skupin
- Zlepšení informovanosti občanů o nápadu nebo vývoji různých forem trestné
nebo jiné protiprávní činnosti a o možnostech ochrany
- Mládež a děti s rizikovým chováním
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením
- Rodiny, kde se rizikové chování vyskytuje nebo jeho výskyt hrozí
- Městská policie, školní psycholog, školní preventisté, NNO
2017 - 2019

5.1.3 Spolupráce s občany
1. Informovanost v oblasti bezpečnosti
- Informace o činnosti městské policie (webové stránky, kabelová TV, místní a
regionální média, zprávy o činnosti MP)

- Informování občanů o možnostech ochrany před trestnou nebo jinou protiprávní

Předpokládané dopady
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činností (webové stránky, KTV, tiskoviny, reklamní předměty, přednášky,
besedy)
- Informování o realizaci preventivních aktivit na území města Štětí
- Motivování a aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně
majetku
- Občané získají přehled o rozsahu činností městské policie
- Zlepšení informovanosti občanů o nápadu nebo vývoji různých forem trestné
nebo jiné protiprávní činnosti a o možnostech ochrany
- Zvyšování právního vědomí občanů
- Změna postoje veřejnosti k předcházení trestné a jiné protiprávní činnosti
- Všichni občané města
- Skupiny nejvíce ohrožené trestnou činností
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Strážníci a policisté
- Městská policie, Policie ČR, NNO působící v oblasti primární prevence
2017 - 2019

24

Opatření
Stručný popis opatření

Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny

Realizátoři
Časový horizont

Opatření
Stručný popis opatření
Předpokládané dopady
Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

Opatření
Stručný popis opatření
Předpokládané dopady

Stručný popis cílové
skupiny
Realizátoři
Časový horizont

2

5.1.3 Spolupráce s občany
2. Aktivní účast občanů v oblasti bezpečnosti
2

- V činnosti strážníků uplatňovat principy community policing
- Účastnit se všech veřejných setkání, kde předmětem diskuse bude otázka
bezpečnosti
- I nadále provádět pravidelný průzkum veřejného mínění zaměřený na stav
pocitu bezpečí u občanů a spokojenost s činností městské policie
- Vzájemné zlepšení informovanosti v oblasti nápadu trestné nebo jiné
protiprávní činnosti, příp. nápadu jednotlivých druhů této činnosti
- Možnost včasné reakce na aktuálně vzniklou situaci
- Možnost realizace společného postupu nebo výkonu služby s Policií ČR
- Zvyšování pocitu bezpečí u občanů
- Všichni občané města
- Skupiny nejvíce ohrožené trestnou činností
- Potencionální pachatelé trestné nebo jiné protiprávní činnosti
- Strážníci a policisté
- Městská policie, Policie ČR
2017 – 2019

5.1.4 Materiální a technické zabezpečení činnosti městské policie
1. Materiální zabezpečení
- Vystrojení a vybavení strážníků a APK a obměna výstroje a vybavení pro
službu se bude i nadále řídit výstrojním řádem

- Vznik jednotného systému přidělování výstroje a výzbroje, podmínky jejich
užívání, údržby a zásad nošení
- Strážníci a zaměstnanci města zařazení v městské policii
- Vedení městské policie
2017 – 2019

5.1.4 Materiální a technické zabezpečení činnosti městské policie
2. Technické zabezpečení
- Zavádění potřebných moderních technologií
- Zavádění potřebné moderní techniky nezbytné pro výkon služby

- Zlepšení situace v kvalitě a kvantitě zpracovávaných materiálů
- Zlepšení situace v oblasti situační prevence (MKDS a další kamerové
systémy)
- Zlepšení situace v dokumentaci protiprávního jednání
- Zlepšení situace v oblasti komunikace
- Strážníci a zaměstnanci města zařazení v městské policii
- Vedení městské policie
2017 – 2019

Pojetí policejní práce, které doplňuje a usnadňuje standardní policejní postupy. Vychází zejména z následujících principů:






Za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna pouze policie, nýbrž celá veřejnost. Instituce a občané přijímají i díky
tomuto policejnímu přístupu svůj díl odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště. Hodnoty aktivní občanské
společnosti tak postupně nahrazují přetrvávající lhostejnost občanů k věcem veřejným.
V dané lokalitě (okrsku) vykonává hlídkování stejný policista, který se stará o její bezpečnost (občan osobně zná svého policistu).
Policie vede své partnery k společnému řešení trestné činnosti a současně usiluje o eliminaci příčin jejího výskytu (prevence
předchází represi).
Policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci a při plánování své činnosti bere pravidelně v úvahu potřeby a
očekávání občanů vyjádřené pravidelnými průzkumy spokojenosti (policie je službou veřejnosti).
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5.1.5 Řídící činnost a personální zajištění
1. Řídící činnost
- Zajistit výkon služby na profesionální úrovni (střelecká příprava, taktický výcvik
a výcvik v používání donucovacích prostředků pod vedením instruktorů Policie
ČR)
- Zajistit, aby činnost strážníků byla odborně na vysoké úrovni (vzdělávání za
účasti akreditovaných lektorů, zejména v oblasti trestního a přestupkového
práva a praktického výkonu služby)
- Zvýšit kontrolní činnost se zaměřením na dodržování pracovního a
organizačního řádu
- Zavést systém hodnocení strážníků
- Nadále zajišťovat optimální pracovní podmínky pro činnost strážníků (osobní
komunikace, akceptace oprávněných připomínek a podnětů, poskytování
metodické pomoci)
- Vyšší medializace činnost městské policie
- Zajistit okamžité řešení aktuálně vzniklé nepříznivé situace v oblasti
bezpečnosti
- Profesionální výkon služby
- Zvýšení kvality a kvantity odváděné práce
- Vytvoření rovných podmínek pro výslednost a odměňování
- Zvyšování prestiže městské policie
- Zlepšení komunikace mezi strážníky a vedením městské policie
- Strážníci a zaměstnanci města zařazení v městské policii
- Vedení městské policie
2017 – 2019

5.1.5 Řídící činnost a personální zajištění
2. Personální zajištění
- Zajistit současný početní stav zaměstnanců města zařazených v městské policii
tak, aby mohl být zajištěn nepřetržitý, 24hodinový výkon služby
- Na základě vývoje bezpečnostní situace na území města, na základě potřeb
výkonu služby nebo na základě oprávněných požadavků a připomínek občanů
nebo jiných oprávněných subjektů, řešit personální zajištění činnosti městské
policie navýšení početního stavu (pěší hlídkování, činnost operátora/operátorky
MKDS)
- I nadále bude zajištěn nepřetržitý výkon služby
- V případě potřeby možnost řešit personální situaci tak, aby bylo zajištěno
plnění úkolů městské policie, které jí ukládá zákon nebo pokud to bude
vyžadovat bezpečnostní situace na území města
- Strážníci a zaměstnanci města zařazení v městské policii
- Všichni občané
- Vedení městské policie
2017 – 2019

6. Závěr
Činnost městské policie je dynamický proces. Proto je nutno předkládanou koncepci vnímat
jako dokument, se kterým se bude nadále pracovat. Je to návrh činností souvisejících
s bezpečností na jedné straně a pocitem bezpečí občanů na straně druhé. Proto je důležitým
prvkem v činnosti městské policie komunikace s občany s cílem zjistit, kde oni vidí největší
problémy nebo rizika. Navíc hodnocení občanů a jejich pocit bezpečí je důležitým
ukazatelem úspěšnosti práce v oblasti bezpečnosti.
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