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 Úvod   
 
Radě a Zastupitelstvu města Liberce předkládám zprávu o činnosti městské policie. Tato 
zpráva je rozdělena na dvě části, z nichž první se věnuje krátkému zhodnocení práce městské 
policie v I. pololetí r. 2009 a v druhé části jsou nastíněny výhledy a úkoly pro II. pololetí, 
zejména z hlediska další organizace práce městské policie.  

 

I. část 

I. pololetí r. 2009 a městská policie 
 
 

1. Personální problematika 
 

1.1 Personální obsazení městské policie 
 

K 30. 6. 2009 bylo na Městské policii Liberec 92 zaměstnanců. Z tohoto počtu jsou 3 
pracovnice na mateřské dovolené.  Městská policie má celkem 84 strážníků s osvědčením 
(včetně ředitele) a 5 pracovníků je zařazeno v technickém a ostatním personálu.   

 
Přehled personálního složení městské policie 

 
Strážníci s osvědčením vydaným MVČR 
(včetně ředitele MP) 

84 

Pracovník pro šetření stížností (strážník) 1 
Správce IT (strážník) 1 
Dopravní referent (strážník) 1 
Ekonom 1 
Referent majetku 1 
Mzdová účetní, personalista 1 
Sekretářka 1 
Uklízečka 1 
Mateřská dovolená 3 
Celkem 92 

 
  
Poměr vzdělanosti MP: 6 pracovníků má vzdělání vysokoškolské, 54 vzdělání středoškolské s 
maturitou. Ostatní jsou vyučeni v oboru, tj. 29 strážníků s vyučením, ze kterých si 15 vzdělání 
dále doplňuje. S ostatními byl vedením MP proveden pohovor, kde jim byla sdělena nutnost 
doplnění vzdělání.  
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1.2 Vzdělávání strážníků 
 

Pro rok 2009 byl vedením městské policie zpracován plán profesní a střelecké přípravy. 
V rámci tohoto plánu jsou strážníci pravidelně proškolováni  ze změn v právních normách a 
zejména v profesní přípravě je kladen důraz na kvalitní provádění zákroků, na  taktickou 
přípravu a taktéž na zvládání administrativy, která k činnosti strážníků rovněž patří.  Podle 
zákona o zbraních a střelivu je nutno strážníky pravidelně proškolovat i z manipulace se 
střelnými zbraněmi a vlastní střelecké přípravy.  
V rámci profesní přípravy jsme v letošním roce začali úzce spolupracovat s Policií ČR, 
Hasičským záchranným sborem LK a jednotkami sboru dobrovolných hasičů města Liberec a 
zejména se Záchrannou službou LK, která proškolila všechny strážníky ze zásad první pomoci 
a  vybraní strážníci byli vysláni i na odborné stáže na záchrannou službou.   
V průběhu I. pololetí byla v rámci vzdělávání provedena supervize se strážníky zařazenými na 
operačním středisku, a to z důvodu, že tato činnost vyžaduje velké nároky a psychické vypětí. 
Výsledky budou posouzeny a zpracovány do konce r. 2009.     
 

          1.3 Docházkový systém                      
 

V měsíci květnu byly zrušeny nevyhovující docházkové knihy a následně byl zaveden 
transparentní docházkový systém PowerKey, kterým se městská policie připojila 
k programovému vybavení magistrátu města.  

 
 

2. Praktický výkon služby 
 

2.1 MS 2009 
I. pololetí roku 2009 proběhlo v rámci příprav a následného zvládnutí organizace MS 
2009. Této akci MP v prvním čtvrtletí roku věnovala veškerý čas, který byl nutný pro 
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zvládnutí akce tohoto formátu. Na zajištění akce se podíleli téměř všichni strážníci 
městské policie. Podle mého názoru byly splněny všechny úkoly, které měla městská 
policie řešit.  

 

2.2 Elektronická spisová služba 
V měsíci březnu městská policie zavedla elektronickou spisovou službu a podřídila se 
Spisovému řádu Magistrátu města Liberec, který upravuje organizaci a provádění spisové 
služby v souladu s povinností vykonávat spisovou službu dle zákona. Tím je zajištěna 
jednotná manipulace s dokumenty vzniklými z činnosti MP, a to jak pro vlastní potřebu, 
tak pro potřeby veřejné správy a pro poskytování podkladů k prokázání určitých 
skutečností.  
Přechodem na systém elektronické spisové služby byla také zajištěna oblast nakládání 
s datovými zprávami vyplývajícími z povinnosti městské policie přijímat a odesílat datové 
zprávy se zaručenými elektronickými podpisy, dle zákonných požadavků. 

 
 

2.3 Projekt „okrskář“ 
 

Počátkem května letošního roku byl na městské policii zahájen projekt „okrskář“, jehož 
smyslem je přiblížit strážníky městské policie občanům. Jednotliví strážníci – okrskáři 
spravují vymezené lokality, ve kterých pravidelně vykonávají pochůzky. Maximálně by se 
tak měli prohloubit místní znalosti okrskáře, ať už ve vztahu k místním poměrům, 
mezilidským vztahům nebo stavu veřejného pořádku. Jde o to, zejména dohlížet na 
dodržování veřejného pořádku, chránit majetek, zdraví občanů, předcházet páchaní trestné 
činnosti, odhalovat a dokumentovat přestupky a provádět preventivní opatření. Cílem 
celého projektu je v podstatě jediné – aby občan znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na 
něj obracel kdykoli bude potřebovat jeho pomoc.  
Tento projekt je na začátku, pokud by se osvědčil, je vedení městské policie připraveno 
tuto službu rozšířit i do dalších lokalit. Samozřejmě počty strážníků okrskářů jsou závislé 
od celkových počtů pracovníků městské policie a je nutno k tomuto i přihlédnout v případě 
dalších požadavků na městskou policii.  

 
 

2.4 Ostatní činnosti v přímém výkonu služby 
 

Strážníci městské policie zabezpečují především místní záležitosti veřejného pořádku, jak 
jim ukládá příslušný zákon. Přímý kontakt s děním na ulici však přivádí strážníky i do 
kontaktu s pácháním trestné činnosti různého charakteru. Po splnění zákonem daných 
povinností (zajištění místa trestného činu, poskytnutí první pomoci, zajištění lékařské 
pomoci či zadržení pachatele) strážníci zjištěné skutečnosti předávají Policii ČR či 
ostatním orgánům. 
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Přehled vybraných činností porovnání roků 2008 a 2009 
 
  2008  2009 
počet osob předvedených na Policii ČR  66 118 
počet vypátraných osob hledaných Policií ČR 11 6 
počet zadržených osob pro podezření z trestného činu 98 55 
oprávněné použití donucovacích prostředků 5 5 
počet asistencí pro různé orgány 63 92 
zajištění místa činu 52 46 
kontroly psů 779 575 
odchyty psů 102 70 

 
 

 2.5 Výtah některých akcí zajišťovaných strážníky  
 

Strážníci v rámci výkonu služby pravidelně zajišťují pro různé subjekty asistenci a v rámci 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku poskytují pomoc a dohled nad 
různými akcemi.  
Pro informaci některé uvádíme:  
• dohled nad dodržováním veřejného pořádku při nočních spojích MHD, 
• součinnostní akce s revizory MHD, 
• dohled nad dodržováním veřejného pořádku při různých sportovních, kulturních a 

společenských akcích, 
• součinnostní opatření a doprovody při převozu finančních hotovostí pro MML, 
• bezpečnostní opatření při konání velikonočních akcí, Libereckého jarmarku, letního 

divadla, vítání občánků a dalších. 
 

 2.6 Řešení přestupků 
 

Městská policie řešila celkem 9164 přestupků, což je o 3609 přestupků méně než ve 
srovnatelném období roku 2008.   
Důvody pro pokles v řešených přestupcích jsou dle našeho názoru dva:  
1. Jednoznačně se na poklesu počtu řešených přestupků podepsalo MS 2009, kterému se 

strážníci věnovali prakticky od poloviny ledna do poloviny března letošního roku, kdy 
byl nastaven jiný režim služeb a zejména nebyla prováděna kontrola parkovacího 
systému v míře, která byla obvyklá pro rok 2008 a léta minulá. 

2. Vedení městské policie upustilo od politiky řešení přestupků „za každou cenu“ a 
poskytlo strážníkům určitý prostor pro rozhodování podle situace přímo na místě tak, 
jak má být strážník podle zákona samostatný v rozhodování.  
 

Na blokových pokutách bylo vybráno 2.135.100,- Kč, což je o 833.700,- Kč méně než 
v roce 2008, přičemž se jedná pouze o výši uložených pokut, nikoliv o skutečně 
inkasované peníze. K těmto datům městská policie již nemá přístup, neboť se jedná o 
pohledávky, které spravuje jiný orgán. I pro tuto část platí shora uvedené důvody. 
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    Celkový počet řešených přestupků za rok 2008 ve srovnání s rokem 2009 
 

 2008 2009 
celkový počet přestupků 12773 9164 
z toho   
proti veřejnému pořádku 1209 981 
proti občanskému soužití 1116 996 
proti majetku 81 72 
proti alkoholismu   3 1 
proti silničnímu hospodářství 88 111 
proti silničnímu provozu 9138 5891 
proti územní samosprávě  52 83 
proti životnímu prostředí   
tabákový zákon 326 343 
bodový systém                 715 663 
ostatní 29 14 

 
 
 

        Celkový počet uložených pokut za rok 2008 ve srovnání s rokem 2009 
 

 2008 2009 
celkem uloženo pokut v Kč 2 968 800  2 135 100 
vybráno v hotovosti v Kč 1 497 000 903 900 
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Celkový počet nasazených TPZOV za rok 2008 v porovnání s rokem 2009 
 

 r. 2008 r. 2009 
Celkem nasazeno TPZOV (botiček) 6151 3599 
Celkem uloženo pokut v Kč 1 668 200 972 000 
Z toho postoupeno správnímu orgánu 342 234 

  
 
 

Celkový počet odtažených vozidel za rok 2008 v porovnání s rokem 2009 
 

 r. 2008 r. 2009 
Nařízeno odtahů 304 230 
Z toho neúplných odtahů  12 10 
Počet řešených přestupků odtahovou službou 5 1 

 
  
 

2.7  Pult centralizované ochrany objektů 
 
Jedná se o službu, která zajišťuje technické střežení objektů před vniknutím. Jak je uvedeno 
níže, máme celkem napojeno 137 objektů, které se sestávají z většiny objektů v majetku 
města, státních institucí či nevýdělečných organizací. Služba je zajištěna nepřetržitě a je ze 
strany městské policie provozována vůči ostatním stranám zcela zdarma.  
 
 

Výběr některých činností hlídky PCO v roce 2009 
 
Celkem napojeno objektů   137 
Poplachů na objektech celkem   693 
Narušeno objektů celkem 2 
Zadrženo pachatelů 0 
Poplachů zapříčiněných obsluhou 289 
Poplachy vyvolané z technických důvodů 402 

 

2.8 Vyhodnocení stížností 
 
V roce 2009 bylo na městskou policii doručeno celkem 21 stížností od občanů oproti prvnímu 
pololetí roku 2008, kdy bylo doručeno celkem 45 stížnosti. Z tohoto počtu byly v letošním 
roce  vyhodnoceny 4 stížnosti jako neoprávněné. V těchto případech byla věc se strážníky 
projednána a řešena v rámci pracovněprávních vztahů. Žádná ze stížností nebyla takového 
charakteru, aby bylo nutno přistoupit k razantnějším opatřením typu rozvázání pracovního 
poměru. Pro srovnání v roce 2008 bylo celkem oprávněných stížností 5.  
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3. Prevence kriminality 

 3.1 Projekty prevence kriminality 
 
Na základě organizační změny provedené Magistrátem města Liberec řeší problematiku 
prevence kriminality za město Liberec pracovníci Městské policie Liberec zařazení do odboru 
kontroly a prevence kriminality. Proto zde byla vytvořena funkce manažera prevence 
kriminality. Na tomto základě byl městskou policií zpracován Program prevence kriminality 
Městské policie Liberec pro rok 2009, který vychází z Koncepce prevence kriminality města 
Liberec na období 2009 – 2011, která byla schválena Zastupitelstvem města Liberce. V rámci 
prevence kriminality byly zpracovány projekty s žádostmi o dotaci na MVČR v celkové výši 
za 4,5 mil. Kč. 
Jedná se o projekty:  

• seniorlinka 
• informační systém městské policie 
• sebeobrana pro ženy 
• rozšíření kamerového systému 
• tisk preventivně bezpečnostního materiálu. 

 
Na základě podané žádosti do programu prevence kriminality, schválilo MVČR přidělení 
účelové dotace na celkem 4 projekty v celkové výši 558.000,- Kč a to:  

• seniorlinka      60.000,- Kč 
• sebeobrana pro ženy      67.000,- Kč 
• rozšíření kamerového systému            359.000,- Kč 
• tisk preventivně bezpečnostního materiálu  72.000,- Kč 

 
 

 3.2 Internetové stránky městské policie 
 
Mimo přípravy a realizace podaných projektů zřídila městská policie i nové internetové 
stránky s adresou www.mpliberec.cz, kde se snažíme informovat veřejnost o činnosti městské 
policie.  
 
 

3.3 Besedy v základních a mateřských školách 
 
K prioritním činnostem prevence kriminality MP Liberec patří besedy v základních a 
mateřských školách, kterých jsme ve sledovaném období provedli celkem 70 a zúčastnilo se 
jich přibližně 1500 dětí. Jedna beseda se uskutečnila ve škole, kterou navštěvují 
handicapované děti. 
 
Tématem těchto besed bylo bezpečné chování dětí na ulici, v parku a doma, základy právního 
vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, prevenci úrazů při setkání s cizími a 
neznámými zvířaty, šikana a kyberšikana, domácí násilí, ale i extremismus. 
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 ZŠ Počet besed Počet žáků 
Duben Broumovská 9 210 
 Švermova 6 150 
Květen Ještědská 8 180 
 Barvířská 2 45 
 Dobiášova 4 46 
 U Školy 7 160 
 Husova 6 135 
Červen  Doubí 5 115 
 Ještědská 3 65 
 Český Dub 4 80 
 Kunratická 6 135 
 Jabloňová 2 40 
 Stráž nad Nisou 2 45 
 Vratislave n/N 6 150 
CELKEM  70 besed 1556 žáků 
    
  

 3.4 Dětské dopravní hřiště v Liberci 
 
Samozřejmostí naší činnosti je i spolupráce s Dětským dopravním hřištěm v Liberci. 
Spolupodíleli jsme se na řádném průběhu krajského kola malých cyklistů,  které se 
uskutečnilo ve dnech 4. – 5. června 2009 v autokempu Pavlovice, ale i na preventivní akci 
BESIPu dne 25. dubna 2009.  
    

 3.5 Preventivní radar 
 
Ve sledovaném období jsme v 11 případech použili k měření dodržování maximální povolené 
rychlosti v obci a ke sledování počtu vozidel projetých danou ulicí preventivní radar Městské 
policie Liberec. Výsledky a analýzy měření jsme předali příslušném správnímu orgánu 
Statutárního města Liberec a Policii ČR v Liberci. 
  
 

Měsíc Místo  Délka měření 
Duben Ul. Buková 1 den 
 Ul. Jeronýmova 1 den 
 Ul. Švermova 1 den 
Květen Ul. Buková 1 den 
 Ul. Chelčického 2 dny 
 Ul. Švermova 1 den 
Červen Ul. Jeronýmova 1 den 
 Ul. Horská 7-14 hod. 
 Ul. Žitavská 1 den 
 Ul. Dobiášova 1 den 
 Ul. Vrchlického 1 den 
CELKEM 11 měření  
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  3.6 Prezentace MP Liberec, ukázky     
   
Nedílnou součástí naší činnosti je i prezentace MP Liberec na veřejnosti, a to jak účastí na 
prezentačních akcích pořádaných jinými organizacemi, tak i na našich vlastních akcích. 
Prezentovali jsme se ukázkami výstroje, výzbroje a techniky. Dalšími ukázkami je výcvik  
služebních psů a sebeobrana strážníků. Dvěma školám jsme umožnili navštívit naše operační 
středisko MP Liberec, které je umístěno v budově KÚ LK. 
 
Tabulka ukazuje vybrané akce, kde se městská policie prezentovala. 
 
Měsíc Místo  Akce  Počet diváků 
Duben ZŠ Švemova Den bezpečí 150 
Květen  MŠ Malínek Ukázka DP 

(Rochlice) 
25 

Červen Lidové sady Bambiriáda Cca 100 
 OS MKS   2x ukázka OS 50 
 SDH Machnín Ukázka psa Cca 200 
 OC Globus Des s Policií ČR  

a IZS 
Cca 250 

Celkem   Cca 775 diváků 
 

 
 
 
 

II. část 

Výhled a úkoly pro II. pololetí r. 2009 
 

1.  Organizační změny 
  
Pro realizaci vizí a cílu pro další období je nutné přepracovat organizační strukturu městské 
policie tak jak bylo již avizováno s tím, že do konce roku 2009 bude reorganizace hotová 
včetně všech dokumentů nutných pro fungování městské policie (organizační řád, pracovní 
řád, etický kodex, spisový a skartační řád, podpisový řád a další navazující normy). V této 
oblasti jsou již základní kroky uskutečněny a celá reorganizace bude do konce letošního roku 
hotova.  
 

 

2.  Změny v oblasti technického zabezpečení 
 
Důležitou oblastí nutnou pro fungování městské policie je technické zabezpečení. Zde se 
potýkáme s řadou problémů, které se snažíme vyřešit. Pro orientaci uvádím některé 
problematické oblasti: 
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• Výstroj a výzbroj strážníků 
Tuto oblast lze rozdělit na dvě části, a to na výstroj (oblečení strážníků a ochranné 
pomůcky) a výzbroj (zbraně a donucovací prostředky).  Lze konstatovat, že díky 
schválenému rozpočtu na rok 2008 a 2009 se nám podařilo strážníky městské policie 
dovystrojit potřebným oblečením tak, aby bylo funkční a respektovalo požadavky na 
bezpečnost práce.   
Bohužel v současné době začínáme pociťovat problémy, které se nesou s používáním 
zbraní a to zejména revolverů, které byly pořízeny na městskou policii v začátcích 
městské policie tzn. v polovině 90. letech. Tyto zbraně nejsou v současné době vhodné 
pro výkon služby strážníka vzhledem k jejich váze, razanci a vysokým nákladům na 
střelivo. Do budoucna bude nutné tyto zbraně vyřadit a městskou policii přezbrojit 
vhodnějšími a ekonomičtějšími zbraněmi.  

• Komunikace 
Městská policie používá v současné spojení s hlídkami přes mobilní telefony 
prostřednictvím mobilního operátora T-Mobile. Tento systém je bohužel nevhodný 
pro „policejní práci“, a proto v současné době pracujeme na realizaci nového 
radiového spojení pro městskou policii.  

• Informační systém  
Jako každá organizace i městská policie používá svůj informační systém. Pro nás byl 
pořízen v roce 1996 a je bohužel již za horizontem svého užívání. Dnes již není 
zajištěna technická podpora tohoto systému, a proto MP potřebuje systém nový. 
Vybavení městské policie novým systémem je ale velice nákladná záležitost a 
pohybuje se v řádu 1 milionu Kč. 

• Dislokace operačního střediska 
Operační středisko městské policie je v současné době umístěno v budově Krajského 
úřadu LK. Tato dislokace nám působí organizační problémy, proto v současné době 
pracujeme na projektu přemístění tohoto střediska do současného sídla městské 
policie. 
 

 

 Závěr 
 
Tato zpráva zhodnocuje první polovinu roku 2009 a zároveň nastiňuje kroky, které budou 
následovat při novém směrování městské policie. Snažíme se represivní úlohu městské policie 
doplnit i o prevenci kriminality, neboť máme za to, že je to důležitá činnost, které by se měla 
městská policie věnovat. Našim cílem je vybudovat moderní městskou policii, která je 
službou občanům. K tomu směřují naše kroky, které se v druhém pololetí týkají zejména 
reorganizace činnosti městské policie a s tím související personální práce se strážníky a dále 
dořešení přetrvávajících technických problémů jako jsou již nastíněné problémy 
s radiostanicemi, dislokací operačního střediska, informačním systémem a dalšími.  
 
 
V Liberci dne 7.10.2009 
 
Zpracoval:       Mgr. Ladislav Krajčík 
         ředitel Městské policie Liberec 
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