Zpráva o činnosti Městské policie Štětí za
rok 2015
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Čl. I
Úvod
Městská policie Štětí byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 ze dne 15. 06.
2006, která nabyla účinnosti dnem 01. 07. 2006. Městská policie Štětí 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.
Dne 27. června 2013 na 18. zasedání Zastupitelstva města Štětí byla usnesením č.
2013/18/216 schválena Koncepce Městské policie Štětí pro období let 2013 – 2016. Na
základě schválené koncepce (viz. čl. 4 bod. 1.13 koncepce), předkládám Zastupitelstvu
města Štětí, jako zřizovateli městské policie zprávu o její činnosti za rok 2015.

Čl. II
Způsob plnění úkolů Městské policie Štětí v rámci cílů koncepce
1) Činnost strážníků byla v roce 2015 primárně orientována na plnění úkolů uvedených v § 2
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a na plnění cílů koncepce schválené
Zastupitelstvem města Štětí. Prioritou byly úkoly spočívající v činnosti přispívající k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku, dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a
nařízení obce, podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, na prevenci kriminality a na odhalování přestupků a jiných správních deliktů.
Výběr těchto činností vycházel ze statistických údajů obsažených ve zprávě Policie ČR o
bezpečnostní situaci v roce 2014. Z této vybírám následující údaje.
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Nápad trestné činnosti (přečiny i zločiny) OO PČR Štětí 2012 – 2014 (tab. č. 1)

Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

Index

2012

553

53

1

359

616,22

2013

447

46

3

279

502,98

2014

352

49

3

176

399,72

Zdroj : www.mapakriminality.cz

Nápad trestné činnosti (přečiny i zločiny) OO PČR Štětí 2013 – 2015 (tab. č. 2)

Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2013

447

46

3

279

2014

352

49

3

176

2015

275

38

8

130

Zdroj : PČR, Obv. odd. Štětí, MV ČR – počty obyvatel v obcích ČR
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Index
502,98
(poč. obyv. 8887)

399,72
(poč. obyv.8806)

313,32
(poč. obyv. 8777)

Postavení OO PČR Štětí v rámci okresu ve vybraných druzích kriminality od 01. 01. 2014 do
31. 12. 2014 (tab. č. 3)
Celková kriminalita
Počet
Násilná
Mravnostní
Krádeže
Krádeže
obyvatel
vloupáním
prosté - četnost
- četnost
- četnost
[index na 10 tis. obyvatel]

( (územní celek)

[index]

[index]

četn. [index]

četn. [index]

Litoměřice

1057 [226,3]

46 702

79 [16,9]

11 [2,3]

227 [48,6]

280 [59,9]

Lovosice

745 [223,9]

33 268

62 [18,6]

3 [0,9]

160 [48,0]

213 [64,0]

Roudnice n. L. 684 [275,0]

24 864

42 [16,8]

6 [2,4]

137 [55,0]

162 [65,1]

14 284

49 [34,3]

3 [2,1]

55 [38,5]

94 [65,8]

Štětí

352 [246,4]

Zdroj :Policie ČR, www.mapakriminality.cz

Postavení OO PČR Štětí v rámci okresu ve vybraných druzích kriminality od 01. 01. 2015 do 31.
12. 2015 (tab. č. 4)
Celková kriminalita
Počet
Násilná
Mravnostní
Krádeže
Krádeže
- četnost
obyvatel - četnost
vloupáním
prosté - četnost
[index na 10tis.obyvatel]
[index]
[index]
četn. [index] četn. [index]
Litoměřice

950 [163,2]
[203,4]

Lovosice

583 [216,9]
[175,2]

Roudnice n. L. 647 [203,2]
[260,2]
Štětí

275 [313,3]
[192,5]

58 201 (MV)

63 [10,8]

46 702
26 875 (MV)
33 268
31 826 (MV)
24 864
8 777 (MV)
14 284

9 [1,5]

152 [26,1]

217 [37,2]

[13,5]

[1,9]

[32,5]

[46,5]

40 [14,8]

6 [2,2]

70 [26,0]

160 [59,5]

[12,0]

[1,8]

[21,0]

[48,1]

32 [10,0]

2 [0,6]

100 [31,4]

165 [51,8]

[12,9]

[0,8]

[40,2]

[66,4]

38 [43,2]

8 [9,1]

37 [42,1]

68 [77,4]

[26,6]

[5,6]

[25,9]

[47,6]

Zdroj : PČR, Obv. odd. Štětí
Počty obyvatel dle serveru mapakriminality.cz a tomu odpovídající index kriminality
Index kriminality = (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP) x 10 000.

Z prezentovaných údajů vyplývá, že ve městě Štětí se podařilo oproti předcházejícím rokům
celkově trestnou činnost eliminovat (tabulka č. 2). Město bylo v roce 2014 zatíženo v první
řadě majetkovou kriminalitou, zejména jednou z jejích forem – krádeže prosté (první místo
v rámci okresu Litoměřice – tab. č. 3). Proto činnost strážníků městské policie v úzké
spolupráci s Policií ČR, byla v roce 2015 m. j. směřována i do této oblasti. Výsledek přijatého
opatření vystihuje tabulka č. 4 s výsledným poklesem četnosti z 94 evidovaných případů
v roce 2014 na konečných 68 evidovaných případů na konci roku 2015.
Pokud se podíváme na konkrétní údaje indexované na 10 000 obyvatel, které se vztahují
k nápadu trestné činnosti evidované Policií ČR, Obvodním oddělení Štětí, v porovnání s údaji
zbývajících obvodních oddělení v okrese Litoměřice (Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad
Labem), zjistíme, že OOP Štětí i přes nejnižší nápad trestné činnosti od r. 2012, obsazuje
v roce 2015 (tab. č. 4) ve všech ukazatelích četnosti vybraných druhů kriminality
indexovaných na počet obyvatel první místo. Indexy kriminality jsou ovlivňovány počtem
obyvatel. V tabulce č. 4 je u města Štětí uváděn počet obyvatel 8 777, což je počet obyvatel
v k. ú. města. Počet obyvatel 14 284 je počet obyvatel ve služebním obvodu Policie ČR,
Obvodní oddělení Štětí dle serveru mapakriminality.cz., který však přesahuje k. ú. města
Štětí. Ze stejného zdroje jsou i všechny další modře uváděné údaje v tabulce č. 4. Ty se
však rozcházejí s počty obyvatel jednotlivých k. ú. měst, které publikuje Ministerstvo vnitra
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ČR. Proto jsou vždy prezentovány dvě indexové hodnoty. Navíc při zpracování stávajících
statistických údajů lze velmi těžko oddělit nápad trestné a přestupkové činnosti vykazované
Policií ČR jen na samotné k. ú. města Štětí, což rovněž ovlivňuje uváděné indexy.
Dalším neméně důležitým ukazatelem je nápad přestupkové činnosti. Nelze opomenout ani
pokles nápadu vybraných druhů přestupků v roce 2015 oproti roku 2014 a to zejména
přestupků proti veřejnému pořádku a proti majetku, kde je snížení počtu nejmarkantnější.
Potírání přestupkové trestné činnosti v rámci místních záležitostí veřejného pořádku je
prioritní činností městské policie. Celkové snížení nápadu sledovaných druhů přestupků lze
přičíst celkově dobré činnosti strážníků a koordinaci s činností Policie ČR, Obvodního
oddělení Štětí, asistentů prevence kriminality a dalších zainteresovaných subjektů
působících zejména v sociálně vyloučených lokalitách a se sociálně vyloučenými osobami.
Současný vývoj přestupkové činnosti je uveden v následující tabulce.

Data o vybraných druzích přestupků 2014 – 2015
Počet obyvatel
(ČSÚ)
druh

Přestupky – abs.počet

k 31.12. k 31.12. k 31.12.
2014

2015

2014

Index na 10 tis. obyv.

rok

změna

rok

rok

změna

změna

2015

14-15

2014

2015

14-15

14-15
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

8954

8 777

134

89

- 45

149,65

101,40

-48,25

-50,56

Proti
občanskému
soužití

8954

8 777

103

123

+ 20

115,03

140,13

+25,10

+16,26

8954

8 777

244

150

-74

250,16

170,90

-79,26

-49,33

Na úseku
ochrany před
alkoholismem
a jinými
toxikomaniemi

8954

8 777

20

20

0

22,33

22,78

+0,45

0, 00

Proti OZV
v oblasti
bezpečnosti a
veřejného
pořádku

8954

8 777

29

47

+ 18

32,38

53,54

+21,16

+38,29

Proti majetku

Zdroj : PČR, Obv. odd. Štětí a Městská policie Štětí
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Výslednou činnost Městské policie Štětí v oblasti vybraných druhů přestupků v r. 2015
(sledovaných MV ČR) v porovnání s předcházejícím obdobím dokládá následující tabulka.

Statistika přestupků sledovaných Ministerstvem vnitra ČR
2013

2014

2015

737

587

573

266

241

210

300

174

180

8
49
8
69
37

5
43
2
45
77

0
60
6
41
76

66

64

50

2013

2014

2015

274

291

294

71

87

95

14

9

1

2
19
32
79
0
57

1
18
38
50
5
88

0
25
54
45
2
72

Celkový počet vybraných přestupků projednaných
v blokovém řízení
Přestupky proti bezpečnosti
pozemních komunikacích

a

plynulosti

provozu

na

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích spáchaných překročením nejvyšší
dovolené rychlosti
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti majetku
Ostatní přestupky (např. porušení OZV Města Štětí)
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného
činu oznámených Policii ČR

Celkový počet podezření ze spáchání vybraných druhů
přestupků oznámených příslušnému správnímu orgánu.
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích spáchaných překročením nejvyšší dovolené
rychlosti
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti majetku
Přestupky na úseku střelných zbraní a střeliva
Ostatní přestupky (např. porušení OZV Města Štětí)
Poznámka k zjištěným přestupkům oznámených správnímu orgánu :




strážník je oprávněn řešit v blokovém řízení přestupky, jejichž projednávání je v působnosti
obce a přestupky proti pořádku ve státní správě uvedené v § 86 přestupkového zákona.
Ostatní zjištěné přestupky postupuje z úřední povinnosti příslušnému správnímu orgánu;
nesouhlasí-li přestupce s přestupkem, nelze tento vyřešit na místě. Strážník jej musí
postoupit příslušnému správnímu orgánu. To musí rovněž učinit z úřední povinnosti u
vybraných přestupků v dopravě (stání na invalidech, výrazné překročení rychlosti apod.

Další výsledky činnosti strážníků městské policie Štětí jsou obsaženy v interní statistice
Informačního systému MP.
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Interní statistika vybraných druhů činnosti městské policie za rok 2014 - 2015
Druh činnosti
2014
2015

Zadržení pachatelů trestných činů na místě události
Zjištění osob hledaných Policií ČR
Přestupky „pejskařů“
Další události spojené se zvířaty (záchrana, odchyt)
Asistence u dopravní nehody
Případy asistence a vzájemné spolupráce s Policií ČR
Pomoc občanovi (první pomoc, pomoc v nepříznivé situaci,
poskytnutí relevantních informací, zprostředkování služby,
apod.)

7
4
56
113
15
163

6
1
46
123
22
121

590

656

2) Městská policie Štětí v roce 2015 hospodařila s rozpočtem 13 269 000,-Kč, kdy plánované
náklady na její činnost byly ve výši 12 048 000,-Kč a na činnost v rámci prevence kriminality
ve výši 1 121 000,-Kč.
Prevence kriminality byla kryta státní účelovou dotací na projekt Štětí – Asistent prevence
kriminality ve výši 866 000,-Kč.
Největší položky rozpočtu městské policie tvořily náklady na platy a povinné odvody
zaměstnavatele v celkové výši 9 868 000,- Kč.
Rozpočet na rok 2015 byl koncipován jako vyvážený, přičemž byly výdaje podloženy
reálnými potřebami chodu organizace při dodržení zásad ekonomičnosti.
Celková výše uložených pokut strážníky v r. 2015 byla ve výši 213.000,-Kč.
3) Činnost strážníků je pojímána jako služba veřejnosti. Jejich úkolem je m. j. i ochrana
majetku. V rámci plnění tohoto úkolu Městská policie Štětí působí i na území sousedních
obcí - Račice, Hoštka a Snědovice. K plnění úkolů na území těchto obcí je opravňuje
veřejnoprávní smlouva k výkonu agendy obecní policie spočívající v ochraně majetku osob,
jejichž objekty jsou napojeny na pult centralizované ochrany.
Jako služba veřejnosti je pojata činnost strážníka s územní odpovědnosti. Jeho výkon služby
je primárně směřován do místních částí, zejména do lokalit, kde podle aktuální bezpečnostní
situace dochází k protiprávní činnosti nebo kde vznik protiprávní činnosti bezprostředně
hrozí. Jeho činnost je dále zaměřena na úzký kontakt s předsedy osadních výborů,
občanských sdružení a na samotné občany, při řešení otázek bezpečnosti.
Zástupci městské policie se účastnili akcí, kde byla zastoupena veřejnost a byla řešena
otázka bezpečnosti, jako je např. Fórum zdravého města. Městská policie m. j. preventivní
aktivity, uspořádala ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou výstavu zaměřenou na
prevenci drogové problematiky pod názvem Správným směrem, určenou pro žáky
základních a studenty středních škol.
Ze závěrů různých veřejných setkání vyplývá, že každý občan má svou vlastní představu o
bezpečnosti ve městě a o způsobu jejího řešení. V rámci těchto aktivit ale nebylo možné
postihnout reprezentativní vzorek obyvatel a získat relevantní údaje. Z toho důvodu byla
podána Ministerstvu vnitra ČR žádost o poskytnutí státní účelové dotace na provedení
terénního šetření formou nákupu této služby. Poskytovatelem však na tento projekt dotace
přidělena nebyla. V roce 2015 bylo v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst
v kontextu Místní Agendy 21“ provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit
spokojenost občanů s místním společenstvím a názory obyvatel na jednotlivé tematické
oblasti, tudíž i oblast pocitu bezpečí a spokojenosti s fungováním městské policie. Jak
dokládají níže uvedené grafy, je oblast bezpečnosti občany hodnocena v rovině průměru.
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Jednou ze speciálních činností strážníků při plnění úkolu, kterými se podílí na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, je měření rychlosti. Z důvodu
jejího zefektivnění a četnosti, bylo v roce 2015 navrženo zakoupení nového měřice rychlosti,
k jehož obsluze a dokumentaci přestupků postačí přítomnost jednoho strážníka. Tato
Investice však nebyla schválena.
Pro výkon služby byl však zakoupen digitální analyzátor drog Dräger Drug Test 5000. Ten je
schopen analyzovat 6 skupin návykových látek jiných než alkohol.
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Analyzátor provádí proces analýzy ze vzorku slin nezávisle na obsluze a výsledek se
zobrazuje jak v digitální, tak i tištěné podobě. Ten je možno předložit testované osobě a lze
jej použít jako listinný důkaz v trestním nebo správním řízení.
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Analyzátor je využíván i v rámci programu prevence kriminality.
Hlídková činnost je prováděna kombinovaným hlídkováním v podobě motohlídky a pěšího
hlídkování v dosahu služebního vozidla. Pěší hlídkování je směřování do centra města a
jeho nejbližšího okolí. Každý strážník má místní a osobní znalost na takové úrovni, že je
schopen směřovat výkon služby v odpovídajícím čase právě do lokalit se specifickou
problematikou. Důraz je však i nadále kladen na včasnost a rychlost zásahu nebo zákroku
na základě přijatého oznámení. Z toho důvodu je také pěší hlídkování prováděno v dosahu
služebního vozidla.
Činnost směn primárně organizují vedoucí směn s přihlédnutí k aktuální bezpečnostní situaci
na území města Štětí, oprávněným požadavkům občanů, orgánů Policie ČR a na základě
získaných nebo zjištěných informací o protiprávním jednání v určité části města nebo místní
části.
4) V roce 2015 bylo pokračováno ve služební přípravě strážníků pod vedením instruktorů
Policie ČR. Ta je realizována od roku 2014 z důvodu požadavku profesionálního výkonu
strážníků v přímém výkonu služby. Služební příprava je zaměřena na střeleckou a taktickou
přípravu s cílem zdokonalení a osvojení si základních znalostí a dovedností nezbytných pro
policejní službu, naučit se účinnému, spolehlivému a zákonnému ovládání donucovacích
prostředků s ohledem na vlastní bezpečnost.
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5) V prosinci roku 2015 byla vyhodnocena účinnost zrekonstruovaného a rozšířeného
kamerového systému jako nástroje sociální prevence. Ten byl předán do užívání městské
policii v listopadu 2013 (I. etapa) a v dubnu 2014 (II. etapa). Z vyhodnocení za rok 2015
vyplývá, že v tomto období bylo prostřednictvím MKDS (13 kamerových bodů) zjištěno :
- 15 přestupků v dopravě,
- 10 přestupků proti veřejnému pořádku,
- 3 přestupky spočívajících v porušení OZV a Nařízení města,
- 58 ostatních zjištění, které mají vztah k protiprávnímu jednání a preventivní činnosti
strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality,
- v 10 případech bylo zjištěné protiprávní jednání předáno Policii ČR pro operativní využití
nebo jako důkazní materiál pro trestní řízení.
Nelze opomenout skutečnost, že v rámci rekonstrukce kamerového systému došlo pouze
k obměně zastaralých a nevyhovujících kamer za nové, nikoliv však ke změně některých
kamerových bodů, kterým v plnohodnotném využití, zejména v letním období brání vzrostlá
vegetace. V roce 2015 proběhla příprava na vznik nového kamerového bodu, v jehož
zorném poli bude Nové náměstí a ul. Obchodní – pěší zóna. Jedná se centrum města, kde
právě z výše uvedených důvodů nelze stávající kamerové body plnohodnotně využít. Nový
kamerový bod by měl stávající situaci vyřešit. Navíc by měl být nový kamerový bod osazen
mobilní kamerou s bezdrátovým připojením, kterou lze v případě potřeby využít i v jiné
zájmové lokalitě. Projekt by měl být realizována v průběhu roku 2016 za využití vlastních
finančních prostředků. Cena investice je předběžně vyčíslena částkou 186.000,-Kč vč. DPH.
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Obsluhu a využívání městské kamerového systému provádí operační dozorčí a to včetně
obsluhy interního kamerového systému vnitřních prostor Ubytovny pro potřeby města. Jeho
výstup je rovněž na operačním středisku městské policie, jednak z důvodu nepřetržité
obsluhy a vyhodnocování a jednak k zajištění kontinuity s ustanovením zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, neboť strážník městské (obecní) policie je osobou k této
činnosti oprávněnou.
6) V roce 2015 byla stavební úpravou dořešena otázka pracoviště operačních dozorčích
(viz. bod 1.3 koncepce). 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

12

Vstupní dveře z UPPM

Výstup MKDS

Výstup IS MP

Foto č. 2

Foto č. 3
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Foto č. 4

Foto č. 5
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7) V roce 2015 bylo v Městské policii Štětí stabilní personální obsazení všech pozic
strážníků a zaměstnanců města, zařazených v městské policii. Ke dni 31. 12. 2015 je početní
stav městské policie 18 + 1 a počet asistentů prevence kriminality 4.
Organizační struktura městské policie je znázorněna níže. K organizaci APK jen na
vysvětlenou uvádím, že v souladu s dotačním programem je nezbytné, aby činnost APK byla
řízena mentorem. Tato pozici je v současné době vykonávána pověřeným strážníkem.
Další nezbytností pro možnost žádat o poskytnutí státních účelových dotací v programu
prevence kriminality je pozice manažera prevence kriminality. Ta byla v městské policii
zřízena v r. 2014.
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8) V průběhu 2015 byly průběžně plněny úlohy vyplývající z Koordinační dohody uzavřené
mezi Městem Štětí a Policií ČR, Krajským ředitelstvím Ústeckého kraje, územním odborem
Litoměřice, o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Štětí. Dohoda byla
dne 17. dubna 2014 schválena Zastupitelstvem města Štětí a oprávněnými subjekty
podepsána dne 27. 05. 2014.
Činnost v rámci spolupráce vycházející z koordinační dohody je jak bezpečnostního
charakteru (bezpečnostní akce, výcvik strážníků, předávání informací o bezpečnostní situaci,
poznatků k trestné činnosti apod.), tak i pořádání prezentačních a osvětový akcí, např. Den
s Ajaxem pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ, jehož 8. ročník se uskutečnil dne 13. 05. 2015 a zúčastnilo
se ho více jak 200 žáků.
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Spolupráce s Policií ČR v oblasti výcviku strážníků je popsána v bodu 4. Oblast předávání
informací o aktuální bezpečnostní situaci v k. ú. města Štětí a poznatků k trestné činnosti je
plněna pravidelným pracovním setkáváním vedení městské policie a vedení Policie ČR,
Obvodního oddělení Štětí. Koordinační schůzky, na kterých se řeší nápad trestné a
přestupkové činnosti, předávání informací majících vztah k místním záležitostem veřejného
pořádku, otázky věcné příslušnosti atd., probíhají 1x týdně. Pokud to vyžaduje bezpečnostní
situace, jako zvýšený nápad některého druhu trestné nebo přestupkové činnosti, mimořádné
bezpečnostní akce nebo opatření, apod., je četnost koordinačních schůzek, případně
společného výkonu služby přizpůsobeny dané situaci.
Další oblastí vzájemné spolupráce vyplývající z Koordinační dohody je vzájemné
poskytování technických prostředků a zařízení určených pro výkon služby a vzájemné
plnohodnotné využívání městského kamerového systému.
10) Činnost APK byla v roce 2015 opět primárně zaměřena do sociálně vyloučených lokalit,
do lokalit, kde sociální vyloučení hrozí nebo do míst, kde se sociálně vyloučení občané
jednotlivě nebo ve skupinách koncentrují. Vzhledem k počtu asistentů byl nastaven systém
výkonu činnosti po dvojicích a v rozdílných časových intervalech od 07:00 – 15:00 čistého
pracovního času a od 11:00 – 19:00 hod. čistého pracovního času.
Asistenti jsou m. j. členy pracovních skupin v rámci lokálního partnerství. Pravidelně se
účastní setkání terénních pracovníků a úzce spolupracují s odborem sociálních věcí. Od r.
2014 jsou jejich novými partnery v sociálně vyloučené lokalitě (1. máje, Palackého)
domovníci preventisté, kteří působí v domech se sociálním nájmem a na ubytovně pro
potřeby města. Dalším subjektem jejich spolupráce v sociálně vyloučených lokalitách jsou
neziskové organizace působící na území města v rámci Lokálního partnerství. Asistenti mají
své zastoupení i v komisy prevence kriminality a s jejich činností je počítáno i při plnění cílů
Strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2015 – 2018.
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Čl. III
Plnění etap koncepce
V roce 2015 byla činnost městské policie zaměřena m. j. i na plnění úkolů, které vyplývají ze
střednědobé etapy 2014 – 2015, obsažené v koncepci Městské policie Štětí pro období let
2013 – 2016 a nebyly dosud splněny v předchozím období.
Jedná se o jediný úkol pod bodem 2.2 – služební kynologie, která předpokládá 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, nepodařilo
vybrat psa vhodného pro výkon služby. V roce 2015 bylo získáno štěně německého ovčáka,
které bylo vycvičeno pro tuto činnost. Celé úsilí však ztroskotalo na jeho zdravotním stavu,
kdy byla u něj diagnostikována dysplazie. Toto onemocnění vylučuje jeho použití pro
služební účely. Předpoklad získání nového, vhodného psa bude v průběhu r. 2016.
Ostatní cíle vyplývající ze střednědobé a dlouhodobé etapy koncepce Městské policie Štětí:
- 2.1 PCO – vypracovat návrhy nových smluv o zajištění nepřetržité dálkové kontroly objektu
s jasným vymezením povinností objednatele, obstaravatele, cenami a platebními
podmínkami – realizováno v dubnu 2014.

- 2.3 Vozový park - obměna vozového parku - v listopadu 2014 bylo pro výkon služby
zakoupeno vozidlo Dacia Duster.

- bod 3 Labské vinice - provádění hlídkové činnosti v chatové a zahrádkářské kolonii Labské vinice
(pod Štětským vrchem) na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Hoštka –
Prověrkou této lokality v roce 2014 bylo zjištěno, že z důvodu vzniku
mnoha oplocení sloužících 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.

Čl. IV
Závěr
Městská policie je službou občanům města. V součinnosti s Policií ČR má nezastupitelnou
úlohu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a zajišťování ochrany
občanů, jejich majetku a oprávněných zájmů před projevy kriminality. Činnost strážníků
z mého pohledu nelze hodnotit z kvantitativního hlediska (počet a výše vybraných pokut), ale
měla by být posuzována z hlediska kvality, t. j. spokojenosti občanů s jejich činností, jejich
vnímání pocitu bezpečí a na to navazující úroveň kriminality a protiprávního jednání jako
celku.
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