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Ukázka zadržení pachatele služebním psem 

MĚSTSKÁ POLICIE 
 LIBEREC 

1. máje 108/48, 460 02 Liberec III 

Ukázka pro dětský tábor „Otevřené dveře 4 – Na cestách” 
Beseda se žáky základních škol 

• oddělení prevence 
• oddělení stížností 
• dopravní a přestupkové oddělení 
  oznamování a projednávání přestupků 
• ředitelství 

úřední doba: 
Pondělí, Středa 
Úterý, Čtvrtek 
Pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

tísňová linka 

156 
operační středisko488 578 156 
ústředna488 578 111 
pro neslyšící (pouze sms zprávy) 721 225 874 

Poslední pátek v měsíci je sanitární den 
(není úřední den). 

Obrázek městské policie: motorky + auto 
leden 2009 

www.mpliberec.cz 



 

Čepice kulatá s odznakem policie 
a s modro-bílou šachovnicí Jak nás poznáte? 

Odznak obecní se služebním číslem 

Každý občan má právo se obracet na strážníky se žádos- 
tí o pomoc. Strážníci rádi požadovanou pomoc poskyt- 
nou. Zneškodní útočníka, zadrží zloděje, poskytnou infor- 
mace, přivolají odbornou pomoc. 

• Máme zájem na vytvoření bezpečného a klidného pro- 
  středí pro každého obyvatele města. Máme zájem 
  na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trestné- 
  ho činu nezůstal bez postihu. 
• Sloužíme všem občanům, které ochraňujeme. Naše 
  činnost je zaměřena proti narušitelům veřejného po- 
  řádku, občanského soužití či bezpečnosti a plynulosti 
  silničního provozu, které postihujeme. 
• Pomáháme chránit vaše domovy, váš majetek. 
  Chceme, abyste se cítili bezpečně. 

Pionýrů 976/15, Liberec VI, tel. 488 578 153 

V roce 1995 byl zřízen první okrsek Městské policie Libe- 
rec na sídlišti Liberec VI-Rochlice, které je svojí aglomera- 
cí největším sídlištěm ve městě. Na tomto okrsku rovněž 
slouží strážníci, kteří mají platné zkoušky k provádění od- 
chytu volně pobíhajících agresivních psů. 

Zimní stejnokrojj 
s reflexními prvkyky Stejnokroj 

na jaro, podzim 

Letní stejnokroj 

Jáchymovská 261/44 , Liberec X, tel. 488 578 151 
Operační středisko Městské policie Liberec 

Jednou z důležitých preventivních prací městské policie 
ve vztahu k veřejnosti je provozování městského kamero- 
vého systému. Kamery, které jsou v našem městě rozmís- 
těny, napomáhají výraznou měrou ke snížení kriminality. 

V roce 1998 byl zřízen druhý okrsek Městské policie Libe- 
rec, a to v Liberci X-Františkově. Službu zde společně se 
strážníky vykonává i služební pes, jehož způsobilost k vý- 
konu služby je osvědčena Policií ČR. 

Městská policie v Liberci má ve své náplni mnoho růz- 
ných činností. Například v rámci našeho preventivní- 
ho programu pořádáme besedy pro žáky základních 
škol. Na nižším stupni seznamujeme děti se základní- 
mi znalostmi v oblasti osobní bezpečnosti jak doma, 
tak i na ulici. Starší žáci jsou seznamováni se základy 
právního vědomí. Jedná se o základní znalosti o práv- 
ním systému v ČR a o znalost základních zákonů, např. 
Listiny základních práv a svobod, Zákony o rodině, 
Trestního zákona. Taktéž se účastníme akcí, kde mimo 
jiné předvádíme vycvičenost a připravenost služebních 
psů, ukázku sebeobrany atd. Nedílnou součástí je ak- 
tivní spolupráce na dětském dopravním hřišti, při vý- 
chově mladých cyklistů. 


