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Seznam použitých zkratek:
MP – Městská policie
OP – Obecní policie
MPŠ – Městská policie Štětí
ZM – Zastupitelstvo města
RM – Rada města
PČR – Policie České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
OZV – Obecně závazná vyhláška města
NO – Nařízení obce
MKDS – Městský kamerový dohledový systém
PCO – Pult centralizované ochrany
IS MP – Informační systém městské policie
GPS – Globální polohový systém – zjišťuje
APK – Asistent prevence kriminality
SVL – Sociálně vyloučená lokalita
UPPM – Ubytovna pro potřeby města
PK – Prevence kriminality
RZ – Registrační značka motorového vozidla
VP – Veřejné prostranství
GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

IZS – Integrovaný záchranný systém
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1 Úvod
MPŠ 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.
1.1 Postavení MPŠ
Z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyplývá, že město je samostatně
spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský
úřad a zvláštní orgány města. Zvláštní orgány města jsou fakultativními orgány, jejichž
zřizování přichází v úvahu za podmínek stanovených zvláštními předpisy, kdy OP (MP) je
zřízena za podmínek stanovených zákonem o obecní policii. MPŠ je tedy orgánem obce,
který spadá do výčtu zvláštních orgánů obce. Podle výkladu zákona není ani organizační
složkou a ani příspěvkovou organizací,
1.2 Úkoly a působnost MP
MP 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,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
Ustanovení o jejích úkolech vymezuje její věcnou působnost, tj. právní rámec společenských
vztahů, ve kterých je MP činná a působí s konkrétními druhy, a šíří úkolů. Všechny tyto úkoly
stanovené zákonem, resp. zákony, může MP vykonávat pouze v rámci této stanovené věcné
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působnosti a pouze za účelem jejího plnění, což je uplatněním zásady veřejnoprávních
požadavků (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny).
MP má specializovanou úlohu v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, a to
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Tímto je vymezena úloha obecní
policie vůči PČR, která plní obecnou působnost, jakož i vůči dalším orgánům veřejné správy,
které vykonávají specializované úlohy v jiných oblastech, ve kterých se i mohou (zpravidla
velmi okrajově) střetávat s plněním úkolů MP.
1.3 Místní záležitosti veřejného pořádku
Místními záležitostmi veřejného pořádku rozumíme konkrétní aplikaci právních norem v
daném místě, resp. obci v mezích daných zákonem a na svou odpovědnost s cílem
upravovat a spravovat veřejný pořádek v zájmu místního obyvatelstva. Jinak řečeno, jde o
všechny veřejné záležitosti místního charakteru v rámci obce, které nejsou záležitostmi
širšího (regionálního či celostátního) významu, a tudíž by měly být v působnosti místních
společenství.
1.4 Aktuální bezpečnostní situace
Podle dostupných statistických údajů je Štětí po bezpečnostní stránce stabilizované. Na
úseku veřejného pořádku nedošlo a ani nedochází k událostem, které by svou povahou a
závažností nasvědčovaly opaku a nápad trestné činnosti je nejnižší od roku 2012. Stejně tak
klesá i počet oznámení na tísňovou linku.
Nápad trestné činnosti (přečiny i zločiny1) OO PČR Štětí 2012 – 2018
Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

Index2

2012

553

53

1

359

387,14

2013

447

46

3

279

312,93

2014

352

49

3

176

246,42

2015

275

38

8

130

192,52

2016

237

27

5

100

165,91

2017

244

21

0

124

170,82

2018

197

23

3

87

137,90

Je zde však druhá strana mince, která bývá v kolizi se statickými údaji o vývoji a trendech
kriminality a to je tzv. Pocit bezpečí. Lze ho charakterizovat jako vnímání strachu
z kriminality a vnímání rizika viktimizace (proces, ve kterém se člověk stává obětí). Ani
jedno však nemusí mít racionální podklad. To znamená, že tento pocit může existovat bez
1

Přečiny – všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby do 5. let.
Zločiny – všechny trestné činy, které nejsou dle zákona přečiny a zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné
trestné činy, na něž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let.
2
Index kriminality = počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP (služební obvod
PČR-Obv.odd. Štětí – 14284) x 10 000
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ohledu na pravděpodobnost viktimizace. Ve vztahu ke kriminalitě se vyjevují i tradiční mýty.
Ty ovlivňují to, co je nazváno strachem z kriminality a neodvíjí se od reálného stavu
kriminality tak, jak ji zachycují a prezentují např. oficiální kriminální statistiky nebo statistiky
trestné činnosti a jsou odvozeny od stereotypních lidových modelů včetně ovlivňování a
manipulace prostřednictvím mediálních sdělení. Mezi ně patří např.
- míra viktimizace u žen a můžu, kdy u žen je vždy vyšší,
- kriminalita je vyšší na osamělých a málo osvětlených místech,
- kriminalitu páchají jen určité skupiny,
- kriminalita je pouliční a viditelná – lidé nemají obavu z toho, co nevidí, jako např. trestnou
činnost hospodářskou, mafiánské praktiky apod., ale mají obavu ze skupin mládeže
v parku, zahraničních dělníků, ležícího opilce, bezdomovce, který je obtěžuje již jen svou
přítomností.
Proto strach z kriminality je spojen převážně s veřejným pořádkem než s tím, co lze chápat
jako skutečnou trestnou činnost.
To dokládají i výsledky různých anket a analýz zaměřených právě na pocit bezpečí. Jako
příklad předkládám část výsledku ankety MPŠ ze začátku roku 2018.
Otázka: Kterou lokalitu považujete ve Štětí za nejvíc problematickou ?
1) Centrum města (Nové nám. a okolí)
13
12.26%
2) Husovo nám. a okolí
5
4.72%
3) Okolí NON-STOP provozoven
54
50.94%
4) Okolí restaurací a barů
6
5.66%
5) Parky
14
13.21%
6) Jiné lokality
14
13.21%
Otázka: Co Vás nejvíce obtěžuje ?
1) Vandalismus a agresivní chování
34
32.38%
2) Rušení nočního klidu
7
6.67%
3) Alkohol na veřejnosti
4
3.81%
4) Majetková kriminalita
5
4.76%
5) Nepořádek na veřejném prostranství
6
5.71
6) Drogová problematika
40
38.1%
7) Jiné formy protiprávního jednání
9

8.57%
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Otázka: Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští protiprávního jednání ?
1) Řidiči mot. vozidel
3
2.83%
2) Cyklisté
17
16.04%
3) Pejskaři
31
29.25%
4) Mládež
11
10.38%
5) Drogově závislí
19
17.92%
6) Jiné skupiny obyvatel
25
23.58%
První hlas
Poslední hlas

: Úterý, 02. leden 2018
: Pondělí, 29. leden 2018

Z toho je zřejmé, že každý člověk vnímá pocit bezpečí ve vztahu k vlastní viktimizaci jinak.
Proto není v silách žádné policie zajistit 100% pocit bezpečí každému. Od toho se také odvíjí
pohled na činnost MPŠ ve smyslu: není vidět v ulicích, jen se vozí v autě, suplují dopravní
policii, nikdy nejsou tam, kde se něco děje apod. V souvislosti s těmito názory bych viděl dva
úhly pohledu na činnost MPŠ a to:
a) pohled té části obyvatel, která se s činností MPŠ nikdy nesetkala nebo naopak, byla
strážníky řešena z důvodu svého protiprávního jednání a
b) část těch, kteří se činností MP setkali při řešení záležitostí souvisejících s protiprávní
činností jiných, kdy jsou v postavení poškozeného (oběti) nebo při řešení jiných, pro ně
nepříznivých situací. Proto předkládám i druhou část ankety týkající se činnosti MPŠ.
Otázka: Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů plní
městská policie níže uvedené úkoly. Který z nich by měl být podle Vás ve městě Štětí pro
strážníky prioritní?
1) Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
31
29.52%
2) Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
8
7.62%
3) Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
7
6.67%
4) Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
1
0.95%
5) Podílí se 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
13
12.38%
6) Podílí se na prevenci kriminality v obci
30
28.57%
7) Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
3
2.86%
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8) Odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
11
10.48%
9) Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii
1
0.95%
Otázka: Víte, že od 01. 06. 2016 můžete Městskou policii Štětí kontaktovat prostřednictvím
bezplatné tísňové linky 156?
Ano
72
69.23%
Ne
32
30.77%
Otázka: Vyhledal / vyhledala jste někdy pomoc nebo služby Městské policie Štětí?
Ano
57
53.77%
Několikrát
16
15.09%
Nikdy
33
31.13%
Otázka: Jak hodnotíte činnost a úroveň vystupování strážníků Městské policie Štětí při řešení
situací u kterých jste byl / byla přítomen / přítomna?
Výborná
45
42.86%
Dobrá
26
24.76%
Dostatečná
23
21.9%
Nedostatečná
11
10.48%

2. Současný stav MP
2.1 Personální stav MPŠ
Současný počet a struktura strážníků a zaměstnanců Města Štětí zařazených do MPŠ:
Vedoucí MPŠ (pověřený strážník): 1
Zástupce vedoucího MPŠ: 1
Strážník - vedoucí směny: 4
Strážník – operační dozorčí: 4
Strážník: 8
Strážník – čekatel: 0
Manažer prevence kriminality/mentor APK/operační dozorčí: 1
APK: 4, skutečný stav 3
Tabulkový stav MPŠ je 19 strážníků. O navýšení nebo snížení tabulkových míst rozhoduje
ZM. Tabulkový stav se plně od roku 2018 podařilo obsadit až k 01. 09. 2019, kdy od srpna
roku 2018 až do konce roku 2018 byl skutečný stav strážníků 16. Podobné je to u AKP, kdy
od března r. 2019 z plánovaného počtu 4 vykonávají činnost pouze 3 APK. U APK je
problémem personální otázka, tedy vhodný kandidát.
8

Strážníci jsou zařazování do tříčlenných hlídek tak, aby byly zajištěny všechny činnosti.
V tomto početním stavu lze provádět jen kombinovaný výkon služby autohlídka x
obchůzková služba.

Současná organizační struktura MPŠ

2.2 Základní technické vybavení
Dopravní prostředky:
- Ford Fusion r.v. 2006
- Ford Fusion r.v. 2009
- Dacia Duster r.v. 2014
- Hyundai Tucson r.v. 2019
IS MP MIMIS
Systém plnohodnotně zaznamenává celou agendu přestupků od jejich založení, disponuje
vnitřní evidencí a efektivními výstupy, umožňuje přesnou lokalizaci každé události, které lze
zobrazit na mapě vč. tzv. teplotní mapy, umožňuje mobilní přístup, takže je s ním možno
pracovat přímo v terénu pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. IS MIMIS dále obsahuje
veškeré specifické protokoly pro činnost strážníků, lze v něm vést veškeré interní evidence a
získávat veškeré požadované výstupy (statistiky, přehledy činnosti), vést skladovou evidenci,
údaje o služebních vozidlech, docházku atd. V IS MIMIS lze zabezpečit vložená data a údaje
a umožňuje využívání potřebných registrů a evidencí vč. vazby na ISEP (registr přestupků).
9

Současně ho lze využít ve spojení s GPS lokalizací jako kontrolní nástroj pohybu hlídek
v terénu a všech činností MPŠ vč. osobních výkonů jednotlivých strážníků.
GPS lokalizace
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 operátorka operačního střediska a vedení městské policie.
Automatický systém ukládá události, m. j. i GPS polohy, takže pohyb hlídek lze vyhodnotit i
zpětně (místo a čas).
Mapa se zobrazením (zelená barva) GPS pozice služebního vozidla, strážníka při
obchůzkové službě a APK.

MKDS:
Kamerový systém v současné době tvoří 15 kamerových bodů. Jejich umístění s popisem
zorného pole je možné najít na webových stránkách města pod odkazem městská policie –
kamerový systém. Samostatný kamerový bod (16.) je parkoviště v Hněvicích u nádraží ČD,
který je osazen celkem 5ti stacionárními kamerami (nelze s nimi otáčet a nelze zoomovat).
Pracoviště MKDS je na operačním středisku služebny MPŠ v ul. Palackého 599 a klientské
pracoviště je u stále služby Policie ČR, Obvodní oddělení Štětí ul. Stračenská.
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PCO:
PCO provozuje Město Štětí od roku 1995. Na pult je v současné době připojeno celkem 9
objektů, které jsou v majetku města. Připojení je bezplatné. Dále je k pultu připojeno 30
objektů právnických a fyzických osob za poplatek dle Ceníku poskytovaných služeb PCO
schváleného RM. V rámci připojení objektů na PCO má Město Štětí uzavřeny 3
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činnosti obecní policie k ochraně majetku a osob, jejichž
objekty jsou napojeny na PCO. Jedná se o obce Račice, Hoštka a Snědovice.
Dräger Drug Test 5000
Analyzátor provádí proces analýzy ze vzorku slin nezávisle na obsluze a výsledek se
zobrazuje jak v digitální, tak i v tištěné podobě. Tištěný výstup je možno předložit testované
osobě a lze jej použít jako listinný důkaz v trestním nebo správním řízení.
LIFEPAK 1000
Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor (AED). 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.
AlcoQuant 6020 s tiskárnou - digitální analyzátor alkoholu
Laserový měřič rychlosti LTI 20/20TruCAM s digitální kamerou
Tímto zařízením lze přestupky spočívající v překročení maximální povolené rychlosti
v měřeném úseku jednodušeji prokazovat a dokumentovat.
Termovize Pulsar Helion
Jedná se o pozorovací přístroj zobrazující tepelné rozložení scény, využívaný zejména
v noční době při výkonu služby v zahrádkářských osadách, lesních porostech a dalších
zájmových lokalitách, kde je jakákoliv činnost pouhým okem neviditelná. Své využití má i pří
pátracích akcí po pohřešovaných osobách apod.
__________________________________________________________________________
3. Oblasti rozvoje činnosti MPŠ a její cíle pro období let 2020 – 2022
3.1 Výchozí materiály pro tvorbu koncepce
 Zákony ČR
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (MV ČR)
 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
 Plán prevence kriminality na období 2017 – 2021 (Město Štětí)
 Akční plán Města Štětí
 Výsledky ověřovacích anket
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3.2 SWOT analýza (poskytuje podklady pro formulaci cílů)
SILNÉ STRÁNKY
 Velmi dobrá místní a osobní znalost strážníků
 Nadstandardní spolupráce s Policií ČR vč.
uzavřené Koordinační dohody o spolupráci
 Velmi dobrá spolupráce se všemi subjekty
působícími na území města (odbory MěÚ,
neziskové organizace, příspěvkové organizace,
osadní výbory, apod.)

 Nadstandardní vybavení technickými
prostředky pro výkon služby
 Decentralizovaný MKDS
 Vysoká odbornost většiny strážníků
 Existence služební kynologie
 Program PK a projekty PK realizované MPŠ
 IS MP splňující požadavky na ochranu
osobních údajů
 Činnost APK
 Právní předpisy města (OZV, NO), např. o
regulaci hlučných činností, zákazu kouření,
požívání alkoholických nápojů, o místních
záležitostech veř. pořádku, omezení
provozování hazardních her, tržní řád apod.

SLABÉ STRÁNKY
 Vzhledem k početnímu stavu MPŠ nelze















PŘÍLEŽITOSTI
 Zvýšení efektivity přímého výkonu služby
 Snižování nápadu kriminality a její udržování na
co nejnižší úrovni
 Zaměření výkonu služby do míst, kde lze
předpokládat výskyt protiprávního jednání
 Zvýšení zájmu občanů ve vztahu k nápadu
protiprávní činnosti
 Rozšíření MKDS – kamery s čtečkami RZ na
příjezdových komunikacích do města
 Komunikace s veřejností prostřednictvím
sociálních sítí a prezentace činnosti
 Částečně nebo v omezené formě (GDPR)
zajistit zpětnou vazbu na oznamovatele ve
vztahu k opatřením učiněným na základě jeho
oznámení
 Prohlubování odbornosti strážníků MPŠ

zajistit plnohodnotný výkon obchůzkové
služby
Nízká úroveň pocitu bezpečí u obyvatel
Velké procento sociálně slabých nebo osob
blížících se sociálnímu vyloučení
Vyšší míra fluktuace a migrace v návaznosti
na „podnikatelskou“ činnost majitelů bytů
(ubytovávání sociálně slabých a cizinců)
Drogová problematika ve městě a nejbližším
okolí spojená se snadnou dostupností drog
zejména u sociálně slabých
Vandalismus, zejména u mládeže
Trávení volného času – vysedávání
v parcích, hloučky mládeže v ulicích,
obtěžování občanů, vandalismus,
znečisťování veřejného prostranství –
snižuje pocit bezpečí
Komunikace s veřejností – (ne)oznamování
protiprávní činnosti, (ne)spolupráce při
dokazování – strach z viktimizace
Tolerance některých strážníků k některým
(bagatelním) formám protiprávního jednání
Rivalita mezi jednotlivými směnami

HROZBY
 Nízké právní vědomí převážné většiny
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veřejnosti
Nedostatečné výchovné působení na děti a
mládež v některých rodinách, nezájem
některých rodičů o smysluplné trávení
volného času dětí
Nárůst počtu fluktuujících a migrujících osob
Nedůvěra v činnost MPŠ (pouze represe
zejména v dopravě)
Malá informovanost o činnosti MPŠ
Nedostatečné personální obsazení MPŠ
Nezájem veřejnosti o dění v oblastí
bezpečnosti, příp. prevence kriminality
Pasivita školských zařízení na řešení
protiprávní činnosti a prevence kriminality

3.3 Cíl koncepce = vize, popisující budoucí stav, kterého by mělo být dosaženo.
1. Zajistit nepřetržité zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku na území města
2. Stanovení priorit
3. Vyváženost hlídkové činnosti a její efektivita
4. Stabilizace personálního obsazení MPŠ
5. Spokojenost občanů s činností MPŠ a tím zvyšování pocitu bezpečí
3.4 Stanovení priorit
Priority jsou stanoveny na základě vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě, výstupů
z anket a analýz a připomínek občanů.
1. Primární
 ochrana a bezpečnost osob a majetku
 dohled nad pravidly občanského soužití
 dohled na dodržování OZV a NO
 dohled nad dodržováním čistoty na VP
 odhalování přestupků, jejichž projednání je v působnosti obce
 podíl na PK
2. Sekundární
 podíl na dodržování předpisů o ochraně veřejného pořádku v rozsahu svých pravomocí
 podíl na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 poskytování údajů MV za účelem zpracování statistických údajů
4. Etapy koncepce
4.1 Krátkodobá etapa – 2020 - 2021
4.2 Střednědobá etapa – 2021 - 2022
4.3 Dlouhodobá etapa – 2022 - 2023
5. Přímý výkon služby
Základem výkonu služby je především efektivita. Výkon služby lze rozdělit do čtyř kategorií:
1. Přímý výkon služby
2. Preventivní činnost a propagace
3. Zvyšování odbornosti strážníků
4. Kontrola kvality činnosti
a) vnitřní – ze strany vedení MPŠ ve vztahu k efektivitě, plnění uložených úkolů
a ukazatelům sledovaných MV ČR
b) vnější – úroveň pocitu bezpečí, výsledky anket, analýz, zpětná vazba od občanů
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5.1 Přímý výkon služby:
MPŠ se snaží zajistit plnění zákonných požadavků, které jsou na ně kladeny jak jejím
zřizovatelem, tak i veřejností. Činnosti strážníků se řídí prioritami uvedenými v bodu 3.4.
Z toho lze odvodit, že hlavní prioritou je okamžitá reakce na tísňové volání související
s ohrožením života, zdraví a majetku. Tomu je podřízen i samotný výkon služby. Z toho
důvodu a s přihlédnutím k personálnímu obsazení MPŠ (viz. bod 2.1), nelze například
plnohodnotně provádět obchůzkovou (pěší) činnost, po které je neustále voláno. Do
případné změny (navýšení početního stavu) nezbývá, než přímý výkon provádět
kombinováním:
 obchůzkové činnosti v dosahu služebního vozidla (alespoň 4 - 5 hodin v průběhu 12ti
hodinové směny) a
 hlídkováním ve služebním vozidle
Fórum zdravého města 2018
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Fórum zdravého města 2019 – Jedním z témat, které se umístili na předních příčkách
problémů mající vzat k bezpečnosti, kriminalitě a činnosti MPŠ bylo „zvýšení činnosti hlídek
v centru města zejména v noční době“.
Nová organizace výkonu služby by měla vést k navýšení četnosti obchůzkové služby
zejména v centru města. Jak již bylo shora konstatováno, je to podmíněno navýšením počtu
strážníků. Vzhledem k tomu, že končí termín (31. 12. 2019) podpory činnosti APK
z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám ve městě Štětí“ za finanční spoluúčasti Města Štětí a v tomto již
nebude nadále pokračováno, navrhuji zrušení pracovních míst APK jako zaměstnanců
Města Štětí, zařazených v MPŠ a získanými finančními prostředky alespoň částečně pokrýt
náklady spojené s navýšením početního stavu strážníků MPŠ.
Činnost APK byla primárně směřována do sociálně vyloučených lokalit, kterých v době
vzniku projektu APK ve městě Štětí nacházelo celkem 9. Za další SVL byl považován objekt
bývalé solnice v Počeplicích a rodinný dům v Chcebuzi a v Radouni a ubytovna v areálu
Čepro.
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V současné době lze za SVL požadovat UPPM a domy č. p. 597 a 599 v ul. 1. máje. Snížení
počtu SVL je také jeden z důvodů, proč činnost APK ukončit.
Organizační struktura přímého výkonu služby by po navýšení početního stavu vypadala
následovně.
Současný stav
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Navrhovaný stav

Změna by měla být provedena v období krátkodobé etapy, to znamená v průběhu r. 2020.
Se změnou organizace výkonu služby je spojeno navýšení rozpočtu /položka 50 platy
zaměstnanců celkem/:



1 300 000 Kč vč. odvodů
jednorázově 140 000 Kč - náklady na výstroj

Přijatým opatřením by tedy došlo k navýšení četnosti obchůzkové služby oproti stávajícímu
stavu a byla by směřována do centra města. Současně by došlo k posílení dalších směn bez
vzniku nebo s nižším počtem přesčasových hodin v době akcí, při kterých lze předpokládat
zvýšené riziko narušení veřejného pořádku.
Pro informaci uvádím:


finanční náklady na činnost 4 APK při zachování stávajících platových podmínek bez
využití dotací na 1 rok činí 1 104 000 Kč vč. odvodů.

Navýšení početního stavu strážníků MPŠ je podmíněno i strukturou obyvatelstva města ve
vztahu k největšímu zaměstnavateli, kterým je společnost Mondi. Ve městě jsou přechodně
nebo i dlouhodobě ubytováváni zaměstnanci společnosti Mondi, kdy alespoň část z nich jsou
cizinci zejména ze zemí východní Evropy, což může v některých ohledech představovat
určité bezpečnostní riziko. Počet ubytovaných externích zaměstnanců se pak zvyšuje v době
plánovaných odstávek výroby. Za nezadatelný faktor lze považovat i výstavbu a následný
provoz závodu na zpracování a výrobu stavebního dřeva, kde by mělo být vytvořeno cca 160
pracovních míst.
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V případě, že by nedošlo ke zlepšení situace z hlediska bezpečnosti v návaznosti na shora
prezentované opatření, samozřejmě s vyloučením lidského faktoru jako je nedbalý výkon
služby, nerespektování pokynů a nařízení vedení MPŠ, což je součástí vnitřního kontrolního
systému, navrhuji v rámci dlouhodobé etapy (r. 2022) přijmout následující organizaci
přímého výkonu služby.
Dlouhodobá etapa

Zahrnuje zřízení dalších dvou nových tabulkových míst. S tím je spojeno navýšení rozpočtu
/položka 50 platy zaměstnanců celkem/ zhruba o částku:



1 300 000 Kč vč. odvodů
jednorázově 140 000 Kč - náklady na výstroj

V tomto případě by mělo dojít za optimálních podmínek k pokrytí centra města nepřetržitou
obchůzkovou činností jednou dvoučlennou hlídkou. Druhá dvoučlenná autohlídka by
zajišťovala výjezdy na veškerá tísňová volání a oznámení, a současně by sloužila v případě
potřeby jako podpora pěší hlídky.
K tomuto opatření je však možno přistoupit až po pečlivé analýze dosavadního stavu
(analýzy, ankety, statistické údaje o kriminalitě jako celku v dané lokalitě apod.) v kontextu
na pocit bezpečí občanů a statistik kriminality.
Současně předkládám teplotní mapu s místy, kam by měl být výkon obchůzkové činnosti
podle evidovaného nápadu trestné a přestupkové činnosti směřován.
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Teplotní mapa – evidované přestupky a trestné činy od 01. 01. 2018

Přímý výkon služby je posílen o služební kynologii. Hlavními úkoly činnosti psovoda při
výkonu hlídkové služby jsou:






preventivní činnost na úseku ochrany veřejného pořádku,
zákroky proti narušitelům VP
prohlídky a průzkum objektů za účelem vyhledání osob,
střežení a eskortování osob,
pronásledování a případné zadržení prchající osoby, která se dopustila
protiprávního jednání

Součástí jsou i předváděcí akce pro veřejnost. Srážník – psovod je držitelem osvědčení o
absolvování kurzu pro psovody se služebními psy a způsobilost služebního psa je v souladu
s ust. § 19 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je osvědčena Policií ČR.
Se strážníkem - psovodem byla podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, uzavřena Dohoda o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie
Štětí (schváleno RM na 22. Schůzi konané dne 25. 10. 2017 pod č. usnesení 2017/22/64)
dále jen Dohoda.
Dohoda obsahuje i náklady spojené s výživou psa vycházejí z čl. 11 odst. 1 písm. a), c),
Nařízení Ministerstva vnitra č. 25/2004 ze dne 13. 05. 2004, o zabezpečování výživy
služebních psů, dále náklady spojené s veterinární péčí a náklady na pojištění následovně:
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1) Základní krmná dávka 53,-Kč/den
2) Přídavek krmiva při individuálním ustájení 21,-Kč/den
3) Náhrada za očkování dle očkovacího schématu včetně odčervení (dle předložené faktury)
4) Náhrada za veterinární ošetření veškerých zranění nebo nemoci psa způsobené ve
výkonu služby nebo nařízeném výcviku do výše 15.000,-Kč, které bude vyplaceno oproti
potvrzení veterináře
5) Náhrada nákladů spojených se získáním Osvědčení od Policie ČR a následujícím
pravidelným přezkušováním (dle čl. 4 odst. 4 Závazného pokynu policejního prezidenta č.
43/2003, kterým se stanoví postup Policie ČR při zajišťování výcviku strážníků obecní
policie k výkonu oprávnění a používání donucovacích prostředků po dvou letech )

6) Náhrada nákladů pojištění vůči škodám způsobeným služebním psem při výkonu služby
nebo způsobeným jemu při výkonu služby
Vzhledem k zajištění nepřetržitého výkonu služby strážníka – psovoda se služebním psem,
navrhuji, aby pro případ, že stávající služební pes nebude z důvodu nemoci, zranění nebo
z jiného důvodu neschopen výkonu služby, byla mezi Městem Štětí a strážníkem –
psovodem uzavřena i dohoda o poskytnutí tzv. „náhradního“ psa. Podmínkou uzavření
takové dohody by bylo, že „náhradní“ služební pes bude pro výkon služby rovněž osvědčen
Policií ČR.
Roční náklady spojené s uzavřením Dohody o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské
policie Štětí:



Krmná dávka, ustájení a pojištění – 27 010 Kč/rok
Veterinární služby/vakcinace – 1 480 Kč/rok

V případě uzavření Dohody o použití „náhradního“ psa se samozřejmě uvedené částky
násobí.
MKDS – 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.
V této souvislosti je třeba provést v součinnosti s PČR analýzu stávajícího stavu včetně
návrhu opatření k zajištění jeho efektivity a případného rozšíření.
Stávající kamerový systém je obsluhován operační službou MPŠ. Vzhledem k její pracovní
náplni se však nejedná o prioritní činnost, takže v současné době lze považovat činnost
MKDS spíše za dohledovou než plnohodnotnou.
Vzhledem k již uváděné analýze současného stavu a případného rozšíření MKDS je třeba
vyhodnotit jeho efektivnost v návaznosti na vyložené finanční prostředky.
Proto přicházejí v úvahu dvě varianty řešení:


MKDS provozovat nadále pouze jako dohledový systém – současný stav bez operátorů



S operátory MKDS. To znamená, že kamerový systém by byl nepřetržitě obsluhován
operátorem, který by veškeré podněty předával operační službě k dalšímu opatření
(např. vyslání hlídky na místo zjištěné události). V tomto případě by se mohlo jednat o 4
zaměstnance Města Štětí zařazené do MPŠ (civilní pracovní místa) ve směnném
provozu.
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Popis pracovního místa dle NV 341/2017 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK
4. platová třída
1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně
péče o psa.
2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového,
vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve
večerních a nočních hodinách.

Základní plat 12.150 Kč. Jedná se o pracovní pozici ve směnném, tudíž s příplatkem za
směnnost.
V případě přijetí této varianty by organizační struktura přímého výkonu služby vypadal
následovně.

Rozšíření MKDS – Vplývá z návrhu PČR rozšířit MKDS o 4 kamerové body na příjezdových
a současně odjezdových komunikacích z města doplněné o tzv. čtečky registračních značek.
Požadované opatření by mělo zvýšit možnost ustanovení pachatele/pachatelů neznámé
trestné činnosti spáchané ve městě a k získání informací o průjezdech zájmových vozidel.
Cenová kalkulace – 1 kamera s čtečkou RZ cca 200 000 Kč.
PCO
Zajišťuje nepřetržitou ostrahu objektů a dále přijímá tísňovou signalizaci z tzv. SOS náramků,
kterými je vybavena vybraná skupina seniorů.
PCO byl v letošním roce (2019) rekonstruován a původní zastaralé zařízení bylo nahrazeno
moderním 1BOX.
Provozování PCO Městem Štětí zajišťuje dostupnost této služby všem subjektům v této
lokalitě neboť u jiných subjektů (právnických nebo podnikajících fyzických osob provozujících
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bezpečnostní službu) se jeví jako problematická vzhledem k dojezdové vzdálenosti. Nebližší
je dostupná v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a v Mělníce. Proto lze činnost PCO pojmout
jako službu veřejnosti.
6. Činnost na úseku prevence kriminality
MPŠ se podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii podílí na prevenci kriminality ve
městě. Z toho vyplývá, že nezaštiťuje preventivní činnost jako celek, ale vyková dílčí činnosti
ve vztahu k prevenci kriminality. V našem případě se jedná zejména o primární prevenci
zaměřenou na děti, mládež a seniory. Výčet činností a jejich četnost v rámci prevence
kriminality můžete najít ve zprávách o činnostech MPŠ. Zde má výsadní postavení
manažerka prevence kriminality.
Součástí prevence kriminality je i samotný výkon služby strážníků, kterému přispělo i zřízení
služební kynologie. Již samotná přítomnost strážníka – psovoda se služebním psem při
obchůzkové službě v zájmových lokalitách je významný prvek situační prevence. Průběžně
jsou plněny cíle Plánu prevence kriminality na období 2017 – 2021.
V časovém období účinnosti této koncepce je uvažováno o organizování kurzů sebeobrany
pro skupiny obyvatel s vyšší mírou viktimizace (ženy, senioři), které by vedl strážník
s osvědčením instruktora.
6.1 Spolupráce se subjekty působící v oblasti bezpečnosti a prevence
Město Štětí a PČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, mají
uzavřenu Koordinační dohodu 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.
Na tomto základě jsou průběžně plněny úlohy bezpečnostního charakteru vyplývající
z Dohody. V rámci spolupráce se alespoň 1x týdně konají Koordinační schůzky s vedením
PČR, Obvodního oddělení Štětí. Předmětem schůzek je zejména nápad trestné a
přestupkové činnosti, předávání informací majících vztah k místním záležitostem veřejného
pořádku, otázky věcné příslušnosti, společného výkonu služby atd., Pokud to vyžaduje
bezpečnostní situace, jako zvýšený nápad některého druhu trestné nebo přestupkové
činnosti, mimořádné bezpečnostní akce nebo opatření, apod., je četnost vyšší. Spolupráci
oproti některým jiným městům lze hodnotit jako nadstandardní.
Další oblastí vzájemné spolupráce vyplývající z Koordinační dohody je vzájemné
poskytování technických prostředků a zařízení určených pro výkon služby a vzájemné
plnohodnotné využívání MKDS.
Na nižší úrovni je spolupráce se složkami IZS, kterou je třeba prohloubit a zkvalitnit. Z toho
důvodu bude služební příprava bod 7.1 zaměřena na činnosti, bez kterých se úzká
spolupráce s jednotlivými složkami neobejde.
Jako optimální lze hodnotit spolupráci s jednotlivými odbory MěÚ ať již v oblasti dopravy,
životního prostředí, správy bytů a za nadstandardní lze považovat spolupráci s Odborem
sociálních věcí ve vztahu k problémovým občanům a Odborem správy ve vztahu
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k projednávní přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce. Cílem činnosti MPŠ
v této oblasti je zachování spolupráce se všemi subjekty alespoň na stávající úrovni.
6.2 Otevřenost a komunikace s veřejností
MPŠ spolupracuje s redaktory regionálních deníků, rádií a televizních stanic. Důležitá
sdělení občanům jsou zveřejňována ve Zpravodaji města Štětí a na webových stránkách
města. MPŠ má zřízen i vlastní Facebookový profil, kde možno nalézt řadu informací o
činnosti.
Dalším nástrojem komunikace je Komise prevenci kriminality, jejímiž členy jsou zástupci
všech subjektů, podílejících se na prevenci kriminality na území města (odborů MěÚ, škol,
školních i mimoškolních zařízení pro děti a mládež, PČR, neziskových organizací, K Centra
atd.)
Nezanedbatelným komunikačním zdrojem s veřejností jsou každoroční Fóra Zdravého
města, kde mohou občané m. j. vznášet dotazy, vyjadřovat se ke stavu kriminality,
bezpečnosti a činnosti MPŠ a současně navrhovat opatření ke zlepšení bezpečnostní
situace ve městě. Za MPŠ mohu konstatovat, že k vzneseným připomínkám je přistupováno
zcela zodpovědně a je k nim přihlíženo nejen při organizaci činnosti, ale jak je shora patrno i
v souvislosti se samotnou organizací celkového výkonu služby.
Přetrvávajícím a problematickým faktorem i nadále zůstává komunikace s občany ve vztahu
k oznamování protiprávní činnosti. Důvody jsou pochopitelné, ale bez včasného oznámení
nelze učinit odpovídající opatření. Proto většina neoznámených nebo opožděně oznámených
protiprávních činů zůstává neřešena a jejich pachatelé téměř bez obav v této činnosti
pokračují. V poslední době se poměrně často setkáváme s tím, že svědek protiprávního
jednání místo toho, aby věc oznámil prostřednictví některé z tísňových linek, se raději
bezprostředně podělí se svým svědectvím s ostatními na sociálních sítích. Proto činnost
MPŠ bude v rámci komunikace s veřejností směřována i do této oblasti. Nelze však
jednoznačně stanovit jaké konkrétní nástroje nebo formy budou využity k dosažení
optimálního stavu. Dosud realizované snahy vždy ztroskotaly.
7. Zvyšování odbornosti strážníků
7.1 Služební příprava
Organizace služební přípravy spočívala jednak ve školení ve vzdělávacím zařízení
s akreditací MŠMT ČR a následné zkoušce odborné způsobilosti. Dále se strážníci účastnili
služební přípravy s instruktorem PČR, která byla rozvržena do 5. měsíců v kalendářním roce
a zahrnovala střeleckou a taktickou přípravu. Cílem bylo osvojení si a zdokonalení
dovedností nezbytných pro policejní službu, zejména umět účinně, spolehlivě a zákonně
ovládat donucovací prostředky s ohledem na vlastní bezpečnost a ovládnutí taktiky a
techniky zákroku vůbec. Tato forma služební přípravy byla zavedena v r. 2014. V poslední
době však byly ze strany strážníků připomínky k vedení taktické přípravy, která byla
vykonávána společně s policisty PČR a oni plnili spíše role figurantů.
Proto bylo přistoupeno k novému systému organizace služební přípravy, kdy počínaje rokem
2020 bude zajišťována z interních zdrojů, kdy jeden ze strážníků je držitelem trenérské
licence v oblasti výcviku a bude odpovídat 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.
Z hlediska zvyšování odbornosti a profesionality výkonu služby strážníků, bude prováděn i
výcvik ve spolupráci s ostatními složkami IZS. Ten bude zaměřen např. na součinnost při
vzniku mimořádných událostí (požáry, havárie, výbuchy, apod.) ale i na individuální
schopnosti, jako je např. záchrana tonoucího nebo specifika první pomoci na místě dopravní
nehody.
8. Kontrola kvality činnosti
a) Vnitřní kontrola
S vnitřní kontrolou je spojená činnost vedení MPŠ směrem dolů se zaměřením na efektivitu,
plnění uložených úkolů a ukazatelů sledovaných MV ČR. S touto činností je spojena i:
8.1 Organizační struktura, organizace řízení a personální zajištění činnosti MPŠ
S tvorbou koncepce na období let 2020 – 2022 vyvstal požadavek na změnu vertikální
organizační struktury – zánik pracovní pozice zástupce vedoucího MP. Cílem má být
zefektivnění způsobu řízení ve vztahu k vedoucím směn a zvýšení jejich odpovědnosti za
přímý výkon služby. S touto organizační změnou je spojen vznik pozice Strážník –
koordinátor činnosti a agend MP. Pracovní náplň je popsána níže.

Současná organizační struktura
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Navrhovaná základní organizační struktura

Náplní práce pozice Strážník – koordinátor činností a agend MP bude kromě základních
úkolů, kterými jsou:
1. Samostatně plní základní úkoly Městské policie při zajišťování místních záležitostí
veřejného pořádku v rámci svých povinností a oprávnění v oblasti :
- ochrany osob a majetku
- dohledu nad veřejným pořádkem,
- dohledu nad občanským soužitím,
- dohledu nad bezpečností a plynulostí dopravy,
- odhalování a vyřizování přestupků v blokovém řízení,
- odhalování přestupků a jiných právních deliktů svěřených do působnosti obce,
- dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
2. Samostatně plní úkoly v oblasti prevence kriminality.
3. Samostatně provádí úkony vyplývajících z oprávnění strážníka.
4. V rámci svých oprávnění a možností poskytuje pomoc občanům, kteří o ni požádají, jedná
s nimi slušně a s porozuměním tak, aby občan měl pocit, že „strážník je zde pro ně“.
5. Samostatně provádí úkony nebo činnosti, ke kterým byl odborně proškolen nebo vyškolen.
6. Při výkonu služby dodržuje pravidla ústrojové kázně, jedná nestranně, rázně a dbá na
zachování vážnosti jména městské policie.
7. Při své činnosti se řídí oprávněními a povinnostmi stanovenými v zák. č. 553/1991 Sb., o
obecní policii a dalšími směrnicemi pro výkon služby.
8. Pečuje o svěřený nebo zapůjčený majetek obce.
9. Plní další úkoly stanovené zaměstnavatelem.
10. Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se seznámil při výkonu služby.
11. Dbá na svoji odbornou způsobilost zejména studiem nových nebo novelizovaných
právních norem potřebných pro bezchybný výkon služby.
12. Vyrozumívá nadřízeného o použití donucovacích prostředků (pokud tuto
povinnost nemá vedoucí směny nebo operační dozorčí) a sepisuje záznam o
jejich použití.

25

Vykonávání následující činnosti
1. V nepřítomnosti vedoucího jej zastupuje s výjimkou bodu 4.2 písm. j), k) OPŘ (personální
záležitosti), a je nadřízen všem strážníkům, čekatelům a zaměstnancům zařazeným v městské
policii.
2. V případě potřeby zastupuje v přímém výkonu služby v jednotlivých směnách.
3. Plní úkoly vyplývající z dělby práce mezi vedoucím a zástupcem a úkoly uložené
vedoucím.
4. Spolupodílí se na organizaci odborné přípravy všech zaměstnanců nezbytné k činnosti
MP.
5. Zajišťuje organizaci lékařských prohlídek ve smyslu vyhl. MV ČR č. 444/2008 Sb., a
zákoníku práce.
6. Zajišťuje obsazování strážníků a zaměstnanců MP do směn a zástup za nepřítomné
strážníky.
7. Zajišťuje nákup výstrojních součástek strážníků a zaměstnanců MP a zajišťuje péči
(zajišťování údržby, oprav, apod.) o materiálně - technické zařízení MP, vyhotovuje
objednávky v IS GINIS a zajišťuje likvidaci faktur v listinné podobě a IS GINIS.
8. Spolupodílí se na kontrole zpracovaných událostí z jednotlivých směn, zakládajících
podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu.
9. Kontroluje vyhotovení oznámení o uložení blokové pokuty za přestupky spáchané
jednáním zařazeným do bodového hodnocení a jejich odeslání příslušnému obecnímu
Úřadu obce s rozšířenou působností.
10. Kontroluje vyhotovení oznámení o uložení blokové pokuty vyšší jak 1.000,-Kč za
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a jejich
odeslání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Koordinátor dále zastává pozici hlavního zbrojíře, ze které vyplývají následující úkoly:
1. Je odpovědný za vydávání zbraní a střeliva oprávněným osobám (fyzické osobě, která je
udržitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a to pouze ze
předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a
zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu).
2. Zabezpečuje zbrojní licenci, průkazy zbraní nebo další doklady vydané podle zákona č.
119/2002 Sb., o zbraních proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
3. Zabezpečuje zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
4. Na výzvu příslušného útvaru policie předkládá zbrojní licenci, zbraně a střelivo, včetně
všech příslušných dokladů ke kontrole.
5. V případě potřeby spolupracuje s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
6. V případě potřeby zajišťuje vydání nové zbrojní lince nebo průkazu zbraně.
7. Vede evidenci zbraní a střeliva a nakládá s ní podle zákonem stanovených podmínek.
8. Ve lhůtě nejméně jednou ročně zajišťuje provedení cvičných střeleb a o tomto vede
evidenci.
9. Příslušnému útvaru policie oznamuje veškeré rozhodné změny odpovědných zástupců
nebo členů statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu
odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven nebo pokud bude ustanoven
nový odpovědný zástupce, a jeho osobní data. Oznámení musí podat do 10 pracovních
dnů ode dne, kdy změna nastala.
10. Odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň,
zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně příslušnému útvaru policie, je-li
jejich držitelem, nebo ohlašuje do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu
ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
11. Plní další úkoly vyplývající ze zákona o zbraních a z postavení zbrojíře.

V důsledku nové organizační struktury dochází k organizační změně, jejímž důsledkem je
zánik pracovních míst APK.
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b) Vnější kontrola
Je spojena přímo s občany, úrovní pocitu bezpečí a úrovní veřejného pořádku jako celku
(nikoliv úklidu). K tomu existuje několik nástrojů jako ankety, analýzy, zpětná vazba při
veřejných setkáních nebo prostřednictvím svých volených zástupců, členů Komise prevence
kriminality apod. Možnost analyzovat je podmíněna určitým časovým odstupem od vzniku
nějaké změny, v našem případě od navýšení početního stavu strážníků, změny organizace
výkonu služby a služební přípravy. Takže analýzu záležitost lze provést nejdřívě ve
střednědobé etapě předkládané koncepce.
9. Materiální a technické vybavení
S přímým výkonem služby úzce souvisí i technické vybavení. Výčet podstatného technického
vybavení MPŠ je uveden v úvodní části koncepce, takže není třeba ho opakovat. Co je však
podstatné a bez čeho se výkon služby v dnešní době neobejde je především dokumentační
technika a její kvalita. Doba, kdy se razilo rčení, že papír snese všechno dávno minula. Dnes
se žádný orgán rozhodující i případné vině pachatele neobejde bez fotografické, obrazové
nebo zvukové dokumentace. Proto již do každého nového služebního vozidla necháváme
instalovat kamerový systém, proto je kladen důraz na použivání záznamové techniky při
zákrocích nebo úkonech strážníků. Bohužel v mnoha případech jsme zájem o dokumentační
techniku podříli zájmu ekonomickému, takže se zakoupila méně kvalitní a tudíž levnější
technika. Důsledkem byla malá životnost, poruchovost spojená se ztrátou důležitých
záznamů sloužících jako důkaz.
V rámci této koncepce nechci uvádět, jaké technické prostředky a z jakého důvodu by jsme
chtěli v následující období pro potřeby výkonu služby pořídit, ale spíše se zaměřit na
techniku, která se v přímém výkonu služby osvědčila jako kvalitní a bezporuchová.
Jde především o kamerové systémy ve služebních vozidlech, personální dokumentační
techniku a v neposlední řadě i o MKDS jako celek.
Právě z hlediska již zmiňované efektivity výkonu služby je nezbytné, aby alespoň jeden
z členů hlídky byl vybaven kvalitní osobní kamerou. Osobní kamery využíváme již řadu let,
ale ne vždy bezporuchově fungují.
10. Závěr
Koncepci neboli záměr, návrh, který je předkládán, je třeba posuzovat a vnímat jako
dokument, se kterým se bude dále pracovat a tudíž se může v průběhu jednotlivých etap
měnit nebo doplňovat včetně organizační struktury. Realizace stanovených cílů může být
z různých objektivních důvodů měněna.
Téma bezpečnost, kriminaliza a pocit bezpečí je většinou diskutované téma a mělo být
předmětem kontruktivních debat a komunikace zejména s občany, protože ti jsou hlavními
hodnotiteli činnosti jakékoliv policie. Není to ani počet zjištěných protiprávních jednání ani
výše nebo počet vybraných pokut, ale to, jak se občan cítí bezpečně. To lze považovat za
měřítko úspěšnosti.
Koncepce bude dále sloužit i jako podklad pro změnu Organizačního a pracovního řádu
Městské policie Štětí.
__________________________________________________________________________
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Příloha: Stejnokrojový předpis – ústrojní řád
Jednotné prvky stejnokroje strážníka upravuje § 14 vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou
se prování zákon o obecní policii. Z ustanovení § 14 vyplývá, že jednotnými prvky stejnokroje
jsou:
a) odznak obecní policie podle § 14,
b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se
nepoužije u pokrývky hlavy,
c) černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ (dále jen
„označení“), výrazně odlišné od barvy podkladu,
d) páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve
více řadách šachovnicovým způsobem (dále jen „šachovnicová páska“).
(2) Stejnokroj strážníka vždy obsahuje jednotné prvky podle odstavce 1 písm. a), b) a c).
(3) Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na
obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy; to neplatí, pokud se zde
již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska.

Na základě tohoto ustanovení s přihlédnutím k povinnostem zaměstnavatele uvedených
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I, upravující bezpečnost a ochranu
zdraví pří práci, k Směrnici Města Štětí pro poskytování osobních a ochranných pracovních
pomůcek s platností od 15. 09. 2008 a doporučení odborně způsobilé osoby v BOZP,
předkládám stejnokrojový předpis – ústrojní řád MPŠ, účinný od 01. 01. 2020.
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Pracovní stejnokroje MPŠ od r. 2020
1. Letní – Varianta 1: Odlehčené kalhoty z pružného materiálu nebo jiné profesní kalhoty černé barvy
doplněné modrou, černou příp. žlutou polokošilí MP ze speciálního úpletu nebo bavlněným tričkem MP černé
barvy, pokrývkou hlavy a nízkou nebo kotníkovou obuví. Letní varianta může být v kombinaci s černým
bavlněným tričkem doplněna o taktickou vestu.
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Varianta 2: Kombinéza jednodílná nebo dvoudílná letní s taktickou obuví nízkou nebo kotníkovou, doplněná o
taktickou vestu a pokrývku hlavy Camp nebo Camp letní.
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2. Zimní (podzimní) – Varianta 1: Softshellová bunda nebo zimní zateplená bunda s reflexními
prvky doplněná o profesní kalhoty černé barvy, kotníkovou nebo holeňovou obuv a pokrývku hlavy.
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Varianta 2: Zimní pracovní oblečení se podle klimatických podmínek může dále skládat z: Zimní
zateplené jednodílné kombinézy a taktické vesty s kotníkovou nebo holeňovou obuví a pokrývkou
hlavy (pletená čepice nebo čepice typu Camp)
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Podle druhu činnosti může být stejnokroj doplněn o žlutou reflexní vestu, reflexní bundu nebo žlutou
taktickou vestu.

Pracovní stejnokroj operačních dozorčích: Profesní košile modré barvy bez vázanky a bez
pokrývky hlavy, příp. modrá nebo černá polokošile, černé společenské kalhoty, společenská nebo
odlehčená obuv (sandál). Stejnokroj může být doplněn profesním svetrem (profesní fleecovou
bundou).
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Společenské stejnokroje MPŠ
Společenské kalhoty, profesní košile modré barvy s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanka,
černé polobotky, pokrývka hlavy (brigadýrka). Stejnokroj může být doplněn profesním
společenským sakem.

Kombinaci prezentovaných stejnokrojů lze za určitých specifických podmínek měnit, ale
pouze s výslovným souhlasem vedení MP. Podmínkou však zůstává, že strážníci ve směně
s výjimkou operačních dozorčích budou ustrojeni stejně, včetně typu obuvi a pokrývek hlavy.
O tom, jaká varianta stejnokroje bude ve směně užita, rozhoduje vedoucí směny. V případě,
že vzhledem k plánové činnosti nebude zvolený stejnokroj vhodný, rozhoduje o variantě
stejnokroje vedoucí MP. Je zakázáno svrchní oblečení, obuv a pokrývky hlavy nahrazovat
nebo kombinovat s civilními oděvními součástkami nebo prvky.
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