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 Úvod 

 

Radě a Zastupitelstvu města Liberec předkládáme výroční zprávu o činnosti městské policie 

za rok 2009. Tato zpráva je rozdělena na dvě části, z nichţ první se věnuje zhodnocení práce 

městské policie v r. 2009 z hlediska vedení městské policie a v druhé části jsou krátce 

nastíněny výhledy a úkoly pro rok 2010.  

 

I. část 

Rok 2009 

 

 

1. Úvodní slovo 

 

Rok 2009 byl pro městskou policii jako organizaci velice náročný a to hned z několika 

hledisek.  V první řadě nás čekala účast na zajištění bezpečnostního opatření při zajištění MS 

2009 a po jejím skončení stála před vedením městské policie a stráţníky samotnými celková 

reorganizace. Poprvé v historii městské policie se realizovaly projekty prevence kriminality a 

byli jsme úspěšní při ţádostech o dotace na tyto projekty. 

 

2. Lidské zdroje 

1.1 Personální obsazení městské policie 

 

K 31. 12. 2009 bylo v personálním stavu Městské policie Liberec zařazeno 92 zaměstnanců. 

Z tohoto počtu je pět pracovnic na mateřské dovolené.  Městská policie má celkem 84 

stráţníků s osvědčením (včetně ředitele) a 8 pracovníků je zařazeno v technickém a ostatním 

personálu.   

 

Přehled personálního sloţení městské policie 

 

Stráţníci s osvědčením vydaným MVČR 

(včetně ředitele MP) 

84 

Pracovník inspekce MP 1 

Správce IT  1 

Dopravní referent  1 

Ekonom 1 

Referent majetku 1 

Mzdová účetní, personalista 1 

Sekretářka 1 

Uklízečka 1 

Celkem 92 
 



Vzdělanost stráţníků: 5 stráţníků má vzdělání vysokoškolské a 61 vzdělání středoškolské s 

maturitou. Ostatní jsou vyučeni v oboru. Celkem měla městská policie 31. 12. 2009 18 

stráţníků s vyučením, ze kterých si jiţ 15 vzdělání doplňuje. S ostatními byl ze strany vedení 

MP proveden pohovor za účelem seznámení těchto pracovníků se situací a nutností doplnění 

jejich vzdělání.  

 

Graf nejvyššího dosaţeného vzdělání stráţníků MP 

 

 
 

 

 

 

Věková struktura stráţníků městské policie 

 

 

 
 

 



1.2 Vzdělávání strážníků 

 

Jako pro kaţdou organizaci, tak i pro městskou policii jsou víc neţ důleţité profesní znalosti. 

Proto je vzdělávání stráţníků rozděleno do dvou částí:  

 Vzdělávání stráţníků v rámci zákonných povinností, kdy stráţník musí kaţdé 3 roky 

získat před komisí MV ČR osvědčení stráţníka. S tím je od r. 2009 spojená povinnost 

vysílat stráţníky do akreditovaných školicích středisek 

 Vlastní výcvik a profesní příprava stráţníků, které organizuje městská policie  

 

V loňském roce obnovovalo osvědčení 32 stráţníků, přičemţ všichni uspěli. Dva stráţníci 

z tohoto počtu neuspěli na první pokus a museli zkoušku opakovat.  

Našim cílem je do budoucna zajistit vysokou profesionalitu stráţníků a proto byl zpracován 

plán profesní a střelecké přípravy na rok 2009. V rámci tohoto plánu jsou stráţníci pravidelně 

proškolováni ze změn v právních normách a zejména v profesní přípravě je kladen důraz na 

kvalitní, provádění zákroků, na taktickou přípravu a taktéţ na zvládání administrativy, která 

k činnosti stráţníků také patří.  Podle zákona o zbraních a střelivu je nutno naše stráţníky 

pravidelně proškolovat i z manipulace se střelnými zbraněmi a vlastní střelecké přípravy, 

která probíhá jednak na střelnici v Tipsport aréně a dále na střelnici Kněţmost.   

 

1.3 Výběr speciálních činností v rámci profesní přípravy 

 

V rámci profesní přípravy stráţníků proběhly roce 2009 mimo plánovanou profesní a 

střeleckou přípravu i tyto kurzy:  

 pravidelné školení bezpečnosti práce 

 pravidelné školení řidičů 

 ve spolupráci se Záchrannou sluţbou LK byli všichni pracovníci MP proškoleni ze 

základů první pomoci a dále 17 vybraných stráţníků v průběhu II. pol. roku 2009 a 

v začátku roku 2010 pravidelně vykonává na ZSLK denní stáţe, přičemţ obsahem je 

přímý výkon sluţby společně s osádkou vozu rychlé záchranné sluţby.  

 v rámci vzdělávání byla provedena supervize se stráţníky zařazenými na operačním 

středisku  neboť tato činnost vyţaduje velké psychické vypětí  

 

3. Hospodaření městské policie 

 

Městská policie v roce 2009 hospodařila s rozpočtem ve výši 54 304 983,-Kč. Během 

loňského roku byla dodrţována rozpočtová kázeň a  rozpočet byl čerpán průběţně. Přidělený 

objem finančních prostředků na 2009 byl do výše 98 % a nebyl překročen.  

 

4. Rok  2009  -  rok změn 

 

Tak, jak jiţ bylo řečeno shora, rok 2009 byl pro naši organizaci rokem řady změn, jejichţ 

hlavním smyslem bylo otevřít městskou policii veřejnosti a její práci deklarovat jako sluţbu 

veřejnosti. Za tímto účelem blíţe popisujeme jednotlivé projekty.  

 

 

 



Kontaktní místo  

 

Městská policie Liberec zřídila Kontaktní místo, které slouţí nejen občanům Liberce, ale také 

turistům. Namísto bývalé recepce, jeţ fungovala před umístěním institutu městské policie do 

budovy, zde vzniklo nově vybudované Kontaktní místo, ve kterém stráţník funguje v roli 

komunikátora a rádce. Současně plní i obsluţnou funkci pro budovu jako takovou. 

 

 

 
 

 

Internetové stránky 

Do konce roku 2008 nedisponovala městská policie ţádnými internetovými stránkami a byla 

bohuţel mezi statutárními městy v republice jako jediná. Proto jsme se rozhodli vytvořit tyto 

stránky jako prostředek komunikace s veřejností. Na našich stránkách www.mpliberec.cz lze 

nalézt potřebné informace a aktuality týkající se chodu a činností samotné instituce, ale i 

informace o preventivních programech či volnočasových aktivitách, které zaštiťuje městská 

policie. Pravidelné tematické rubriky mají za cíl informovat a pomáhat občanům města 

Liberec. Cílem internetových stránek je nejen přispívat k lepší informovanosti, ale také 

poskytovat návody pro občany, jak se zachovat při řešení některých nestandardních situací. 

Výstroj strážníků 

Lze konstatovat, ţe díky schválenému rozpočtu na rok 2008 a 2009 se nám podařilo stráţníky 

městské policie dovystrojit potřebným oblečením tak, aby bylo funkční a respektovalo 

poţadavky na bezpečnost práce. Současně je nutno podotknout, ţe jsme při výběru uniforem 

pro stráţníky vycházeli z konceptu sluţby občanům, a proto uniformy obsahují z velké části 

výrazně reflexní prvky, aby sluţbukonající stráţník byl vţdy vidět a veřejnost se na něj mohla 

kdykoli obrátit jak s ţádostí o radu tak i o pomoc.  

 

 

 

 

 

http://www.mpliberec.cz/


Reorganizace, změny v systému plánování služeb, kontrolní a obchůzkové služby 

 

V druhé polovině roku 2009 byla provedena celková reorganizace městské policie, při které 

byla zcela změněna organizační struktura. Účelem této organizační změny bylo jednoznačně 

zefektivnit řízení městské policie a maximálně vyuţít stávající počet stráţníků ke zvýšení 

počtu hodin odpracovaných v přímém výkonu sluţby. Pro informaci uvádíme jednotlivé 

kroky, které bylo nutno za tímto účelem provést. 

 

 

 Novelizací zákona O obecní policii k 1. 1. 2009 byli rozděleni pracovníci městské 

policie na stráţníky, čekatele a zaměstnance městské policie. Nová struktura je tedy 

rozdělila na zaměstnance (tedy osoby bez osvědčení stráţníka), kteří jsou zařazení 

pouze do odboru technického zabezpečení. Všichni ostatní zaměstnanci městské 

policie včetně ředitele a inspekce MP jsou nyní stráţníci s osvědčením.  

 Celkovým zjednodušením struktury jsme vyjasnili všechny procesy řízení vůči všem 

zaměstnancům MP. Sníţili jsme počet vedoucích pracovníků s personální pravomocí a 

tím zjednodušili operační řízení zásahů. Zjednodušením struktury jsme dosáhli i 

spravedlivějšího hodnocení jednotlivých stráţníků 

 Sdruţením sil výkonu sluţby hlídkové a dopravní činnosti do oddělení hlídkové 

sluţby docílíme jednotné řízení výkonu sluţby. Zvýšíme tím moţnost operativněji 

nasazovat jednotlivé stráţníky do sluţby, coţ navýšilo jednoznačně počet stráţníků ve 

výkonu sluţby v době, kdy je to nejvíce potřeba (denní sluţby, noční sluţby o 

víkendech, nárazové akce jako fotbal, hokej, akce pořádané Městem apod.). 

 Pro bezchybný chod výkonu sluţby a reakce na oznámení občanů jsme vytvořili 

specializované pracoviště – odd. operační středisko. Pod  vedoucího  odpovědného za 

chod tohoto oddělení jsme soustředili speciálně vyškolené pracovníky, kteří budou 

schopni řídit  přímý výkon sluţby, řídit krizové situace, pracovat s kamerovým 

systémem, obsluhovat tísňovou linku 156 a provádět další činnosti spojené s řízením 

městské policie 

 Změnou organizační struktury jsme sladili názvosloví vedoucích funkcí s MML 

(vedoucí odborů, vedoucí oddělení). 

 Zřídili jsme  inspekci MP jejíţ úkolem je kontrolní činnost práce městské policie a 

prošetřování stíţností na stráţníky. 

 

Okrskář 

 

V rámci reorganizace městské policie jsme počátkem května loňského roku spustili projekt 

„Okrskář“, jehoţ smyslem je přiblíţit stráţníky městské policie občanům. Jednotliví stráţníci 

– okrskáři spravují  vymezené  lokality, ve kterých pravidelně vykonávají pochůzky. 

Maximálně by se tak měli prohloubit místní znalosti okrskáře, ať uţ ve vztahu k místním 

poměrům, mezilidským vztahům nebo stavu veřejného pořádku. Jde zejména o to, dohlíţet na 

dodrţování veřejného pořádku, chránit majetek a zdraví občanů a předcházet páchaní trestné 

činnosti, odhalovat a dokumentovat přestupky a provádět preventivní opatření. Cílem celého 

projektu je v podstatě jediné – aby občan znal „svého stráţníka“ a s důvěrou se na něj obracel 

kdykoli bude potřebovat jeho pomoc.  

Po téměř půl roce fungování tohoto projektu máme první výsledky a máme za to, ţe se projekt 

osvědčil a usilovně pracujeme na rozšíření okrsků na lokality Ruprechtice a Pavlovice.  

V rámci tohoto projektu jsme na zkoušku vyčlenili jednoho stráţníka přímo do centra města 

do oblasti Nám. E. Beneše s tím, ţe se tímto způsobem snaţíme zjistit, zda takto zpracovaný 

projekt lze pouţít i přímo v centru města.  



Přemístění operačního střediska 

 

Městská policie Liberec vyuţívá pro řízení veškeré činnosti institut operačního střediska, coţ 

je v praxi pracoviště, které fakticky řídí celou městskou policii. Do tohoto pracoviště jsou 

přivedena všechna telefonní spojení, radiové sítě, kamerový systém a další technologie, 

kterými městská policie disponuje (např. ochrana objektů, tísňové linky 156 apod.).  Na 

přelomu roku 2004 a 2005 musela Městská policie Liberec řešit havarijní stav kamerového 

systému a bylo rozhodnuto o revitalizaci kamerového systému a přechodu na digitální 

technologii s investicí cca 11 mil. Kč, plně hrazených z prostředků Statutárního města 

Liberec. Vzhledem k tomu, ţe městská policie v té době sídlila v nevyhovujících podmínkách 

objektu na ulici  Dr. M. Horákové 333/9, kam nebylo moţné z důvodů stavebně technických 

tuto investici umístit, bylo rozhodnuto o umístění operačního střediska městské policie do 

budovy Krajského úřadu v Liberci. Toto řešení bylo dočasné, neboť tím, ţe bylo dislokováno 

mimo objekt přinášelo řadu komplikací zejména s organizací práce, kontrolou stráţníků a 

vydáváním materiálu. Přestěhováním tohoto pracoviště jsme získali zejména: 

 

 Výrazné zjednodušení řízení organizace práce operačního střediska vůči stráţníkům i 

vedení městské policie. 

 Bezproblémový přímý kontakt operačního střediska s vedením. 

 Tím, ţe v budově MML funguje pro zaměstnance strukturovaný vstup přes čipovou 

kartu do jednotlivých prostor, pouţili jsme jej i u tohoto pracoviště a vytvořili jsme 

podmínky pro reţimové pracoviště se vstupem pouze pro určené pracovníky (ochrana 

os. údajů a záznamů z kamerového systému). 

 Přestěhováním jsme vyřešili neuspokojivou situaci pracovníků operačního střediska ve 

vztahu k dodrţování zákoníku práce a hygienickým předpisům. 

 Máme za to, ţe jsme zvýšili bezpečnost budovy MML. 

 Moţnost dořešení problémů s poţární signalizací budov MML. 

 

 

 

Nové pracoviště operačního střediska v budově MML 

 

 
 



Zavedení elektronické spisové služby a docházkového systému 

 

V první pololetí loňského roku jsme změnili systém spisové sluţby. Vyuţili jsme spisové 

sluţby MML a všechny počítače na MP jsme vybavili touto aplikací. Stejným způsobem jsme 

zavedli kontrolu docházky všech pracovníků MP.  

 

 

5. Vlastní činnost městské policie v roce 2009 

  

5.1. MS 2009 

 

Počátek r. 2009 se nesl ve znamení příprav a následného zvládnutí opatření k MS 2009. Této 

akci jsme v prvním čtvrtletí letošního roku prakticky věnovali veškerý čas, který byl nutný 

pro zvládnutí akce takovéhoto formátu. Na zajištění akce se podíleli prakticky všichni 

stráţníci městské policie. Podle našeho názoru byly splněny všechny úkoly, které měla 

městská policie řešit.  

 

 

5.2. Činnosti v přímém výkonu služby 

 

Stráţníci městské policie zabezpečují především místní záleţitosti veřejného pořádku, jak jim 

ukládá příslušný zákon. Přímý kontakt s děním na ulici však přivádí stráţníky 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 zadrţení 

pachatele) stráţníci zjištěné skutečnosti předávají Policii ČR či ostatním orgánům. 

 

 

Přehled vybraných činností za rok 2008 v porovnání s rokem 2009 

 

  2008  2009 

počet osob předvedených na Policii ČR  88 315 

počet vypátraných osob hledaných Policií ČR 23 22 

počet zadržených osob pro podezření z trestného 

činu 

135 90 

oprávněné použití donucovacích prostředků 7 6 

počet asistencí pro různé orgány 165 110 

kontroly psů 78 133 

odchyty psů 153 175 

 

 

 

 



5.3. Výtah některých akcí zajišťovaných strážníky  

 

Stráţníci v rámci výkonu sluţby pravidelně zajišťují pro různé subjekty asistenci a 

v rámci zabezpečování místních záleţitostí veřejného pořádku poskytují pomoc a dohled nad 

různými akcemi. Pro informaci uvádíme jejich výtah.  

 

 Dohled nad dodrţováním veřejného pořádku při nočních spojích MHD 

 Součinnostní akce s revizory MHD 

 Dohled nad dodrţováním 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, Jarmarku, Letního divadla, 

vítání občánků a další. 

 Součinnost se sociálním odborem MML při kontrolách bytového fondu  

5.3.1. Zneužívání označení O1 (invalidé) 

 

Z důvodu neustále se zvyšujícího mnoţství vozidel převáţejících osoby invalidní, 

vyuţívajících k tomu výhod plynoucích z označení O 1, Městská policie Liberec ve 

spolupráci s odborem dopravy a odborem sociální péče Magistrátu města Liberec provádí od 

měsíce června 2009 speciálně zaměřené kontroly takto označených vozidel, a to za pomoci 

městského kamerového systému. Účelem je prověřovat platnost a oprávněnost uţívaných 

označení O 1.  

Městské policii obecně ze zákona nepřísluší řešit tyto přestupky v blokovém řízení, proto 

jsme se zaměřili na kompletní zjištění skutku a důkazních prostředků včetně 

zadokumentování. Poté se celá dokumentace předává odboru dopravy, který má usnadněné 

projednávání přestupku. Stráţníci kontrolovali projíţdějící vozidla ve vytypovaných 

lokalitách se zvýšeným výskytem vozidel s označením O 1 nebo na parkovištích pro vozidla 

s označením O 1, převáţně v centru města. V rámci této akce byla zajištěna i součinnost 

s odborem sociální péče MML, který se v rámci svých kompetencí zúčastňoval kontrol 

vozidel. 

 

 

Výsledky kontrolních akcí  

 

Kontrolováno vozidel celkem 122 

Zjištěno podezření na zneužití označení O1 8 

Zjištěno oprávněného používání O1 23 

Zaregistrováno podezření na zneužití O1 – prověřováno technickými 
prostředky  

63 

Zjištěno ostatních přestupků v rámci akce 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2. Opatření k potírání kriminality 

 

Městská policie Liberec v úzké součinnosti s Policií ČR provedla v posledním čtvrtletí r. 2009 

několik akcí zaměřených zejména na : 

1. kontrolu  dodrţování veřejného pořádku 

2. eliminace protiprávního jednání v souvislosti s podáváním alkoholických a 

tabákových výrobků osobám mladší 18 let v restauračních zařízeních. 

Tyto akce byly cíleně směřovány do oblasti Fügnerovy ul., restaurace, diskotéky a bary 

zejména v centru města, sídliště Broumovská a Rochlice a byly zaměřeny zejména na :   

- kontrolu dodrţování vyhlášek Statutárního města Liberec  

- dodrţování pravidel silničního provozu 

- oprávněnost pouţívání označení O1 

- preventivní kontrolu obchodních center 

- kontrolu ţivnostenského zákona (stánky, rozhodnutí o uţívání komunikace) 

- hledané osoby policií 

- dodrţování tzv. tabákového zákona 

 podávání alkoholických nápojů osobám mladší 18 let 

 podávání tabákových nápojů osobám mladší 18 let 

 označení provozoven 

 

Souhrn výsledků provedených akcí 

Celkem kontrolováno osob 422 

Z toho kontrolováno mladistvých 231 

Zjištěn alkohol v krvi u mladistvých  45 

Provedené kontroly podle ţivnostenského zákona 14 

Provedeno kontrol vozidel 30 

Provedeno kontrol zneuţívání O1 30 

Celkem zjištěno přestupků 126 

 

Přehled zjištěných přestupků v rámci akcí 

Proti tabákovému zákonu 24 

Proti alkoholismu a toxikománii 3 

Proti vyhláškám obce (pes bez vodítka) 3 

Proti veřejnému pořádku 35 

V dopravě – pěší zónu 31 

V dopravě – přecházení mimo přechod 9 

V dopravě – ostatní přestupky 21 

 

Celkem bylo na blokových pokutách uloţeno za shora uvedené přestupky 21 600 Kč. 

 

 

 



5.4. Pult centralizované ochrany objektů 

 

Jedná se o sluţbu, která zajišťuje technické střeţení objektů před vniknutím. Jak je uvedeno 

níţe, máme celkem napojeno 137 objektů, které se sestávají z většiny objektů v majetku 

města, státních institucí či nevýdělečných organizací. Sluţba je zajištěna nepřetrţitě a je ze 

strany městské policie provozována vůči ostatním stranám zcela zdarma.  

 

 

 

Výběr některých činností hlídky PCO v roce 2009 

 

celkem napojeno objektů   142 

  

poplachů na objektech celkem   1083 

  

Narušeno objektů celkem 3 

Zadrženo pachatelů 0 

  

poplachů zapříčiněných obsluhou 289 

poplachy vyvolané z technických důvodů 791 

 

 

5.5. Řešení přestupků a statistické přehledy činnosti 

 

Městská policie řešila celkem 17 816 přestupků, coţ je o 5 944 přestupků méně neţ ve 

srovnatelném období roku 2008.  Důvody pro pokles v řešených přestupcích jsou podle 

našeho názoru dva:  

 

1. Jednoznačně se na poklesu počtu řešených přestupků podepsalo MS 2009, kterému se 

stráţníci věnovali prakticky od poloviny ledna do poloviny března letošního roku, kdy 

byl nastaven jiný reţim sluţeb 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 kaţdou cenu“ a 

poskytlo stráţníkům určitý prostor pro rozhodování podle situace přímo na místě tak, 

jak je stráţník podle zákona samostatný v rozhodování.  

3. Na výslednosti práce se jistou měrou samozřejmě podepsala i restrukturalizace a 

reorganizace městské policie.  

 

Na blokových pokutách bylo uloţeno 3 950 650 Kč, oproti 5 462 460 Kč uloţených v roce 

2008, přičemţ se jedná pouze o výši uloţených pokut, nikoliv o skutečně inkasované peníze. 

K těmto datům městská policie jiţ nemá přístup, neboť se jedná o pohledávky, které spravuje 

jiný orgán. I pro tuto část platí shora uvedené důvody. 

 

 

 

 

 

 

 



Celkový počet řešených přestupků za rok 2008 ve srovnání s rokem 2009 

 

 2008 2009 

celkový počet přestupků 23 760 17 816 

z toho   

proti veřejnému pořádku 2 334 2 001 

proti občanskému soužití 155 139 

proti majetku 2 194 2 049 

proti alkoholismu   3 7 

proti silničnímu hospodářství 131 236 

proti silničnímu provozu 18 119 12 432 

proti územní samosprávě  96 157 

proti životnímu prostředí 22 21 

tabákový zákon 628 717 

Ostatní 78 57 

 

 

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

 

Uložené blokové pokuty za zjištěné přestupky 2008 2009 

celkem uloženo pokut v Kč 5 462 460  3 953 650  

bloková pokuta zaplacená na místě v Kč 2 688 860  1 714 200  

bloková pokuta na místě nezaplacená v Kč 2 773 600 2 239 450  

 

 

 

 

 

 

Graf způsobu řešení přestupků v r. 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 



Graf porovnání způsobů řešení přestupků v r. 2008 a 2009 

 

 
 

 

 

Celkový počet nasazených TPZOV a odtažených vozidel za rok 2008 v porovnání 

s rokem 2009 

 

 r. 2008 r. 2009 

Celkem nasazeno TPZOV (botiček) 11 468 6 530 

Celkem nařízeno odtahů 574 426 

 

 

Řešení přestupků podle některých lokalit v porovnání r. 2008 a 2009 

 

 

Dopravní přestupky v obl. pěší zóny r. 2008 r.2009 

Počty řešených přestupků 2 410 2 838 

Uloţeno blokových pokut 490 900 Kč 548 400 Kč 

 

 

Zjištěné přestupky v ul Fugnerova r. 2008 r. 2009 

Počty zjištěných přestupků 502 1027 

Uloţeno blokových pokut 41  800 Kč 195 700 Kč 

 

 

Zjištěné přestupky Fugnerova ul. – tabákový zákon r. 2008 r. 2009 

Počty zjištěných přestupků 193 318 

Uloţeno blokových pokut 11 100 Kč 31 900 Kč 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

5.6. Vyhodnocení stížností 

 

V roce 2009 bylo na městskou policii doručeno celkem 44 stíţností od občanů oproti roku 

2008, kdy bylo doručeno celkem 59 stíţností. Z tohoto počtu bylo v letošním roce 

vyhodnoceno 8 stíţností jako stíţnosti oprávněné. V těchto případech byla věc se stráţníky 

projednána v rámci pracovněprávních vztahů. Ţádná ze stíţností nebyla takového charakteru, 

aby bylo nutno přistoupit k razantnějším opatřením typu rozvázání pracovního poměru. Pro 

srovnání v roce 2008 bylo oprávněných stíţností 5.  

6 Prevence kriminality 

 

Na základě organizační změny provedené Magistrátem města Liberec řeší problematiku 

prevence kriminality za město Liberec pracovníci Městské policie Liberec zařazení do odboru 

prevence kriminality. Proto zde byla vytvořena funkce manaţera 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.  

 

 



6.1. Projekty prevence kriminality 

 

V rámci prevence kriminality byly zpracovány projekty s ţádostmi o dotaci na MVČR 

v celkové výši za 4,5 mil. Kč. Na základě vyhodnocení projektů, byly ze strany MV ČR 

podpořeny 4 z 6 projektů s celkovou výší dotace 549 000,-Kč a to:  

 

 

Senior linka, coţ je v podstatě sluţba zejména pro seniory, kteří prostřednictvím na městské 

policii prostřednictvím zvláštní telefonní linky mohou ověřit informace o tzv. 

NEOBJEDNANÝCH SLUŢBÁCH. V našich podmínkách za neobjednané sluţby 

povaţujeme například návštěvy pracovníků plynáren, elektráren, vodáren, sociálního odboru 

magistrátu, poštovních sluţeb apod. Provoz této linky jsme zahájili 7. září 2009, přičemţ 

našich sluţeb za tuto dobu vyuţilo celkem 7 občanů.  

 

Celkové náklady    dotace MV ČR  podíl obce 

71 882,- Kč     55 954,-Kč   15 928,- Kč 

 

Kurzy sebeobrany pro ženy, je projekt, který proběhl celkem ve čtyřech termínech loňského 

roku.  Jeho smyslem je v podstatě napomoci ţenám při získání jednak praktických tak 

teoretických znalostí při případném napadení agresorem. Celkově se kurzu zúčastnilo 65. 

 

Celkové náklady    dotace MV ČR  podíl obce 

125 178,-Kč     58 714,-Kč   66 464,-Kč 

    

Tisk preventivně bezpečnostních materiálů, byl projekt na dovybavení městské policie 

tiskovinami, které v současné době slouţí v rámci prezentace práce městské policie a v rámci 

přednáškové činnosti se seniory a zdravotně postiţenými osobami. 

 

Celkové náklady    dotace MV ČR  podíl obce 

106 000,-Kč     72 000,-Kč   34 000,-Kč 

 

Rozšíření kamerového systému městské policie. Městská policie Liberec provozuje kamerový 

systém od r. 1998. Tento systém je neustále udrţován na vysoké technické úrovni a jedním 

z bodů jak dosáhnout zlepšení obsluţnosti systému bylo přidání jednoho kamerového bodu do 

lokality Na Rybníčku. I tento bod programu prevence kriminality byl splněn a dán do provozu 

23. 11. 2009. Od tohoto data máme v této lokalitě celkem 52 různých zákroků a z toho 12 

zásahů přímo na základě činnosti operátora kamerového systému.  

 

Celkové náklady   dotace MV ČR  podíl obce 

481 950,-Kč    350 000,-Kč   131 950,-Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukázky ze záběrů kamerového bodu Na Rybníčku 

 

 
 

 
 

6.2. Přednášková činnost odboru prevence kriminality 

K prioritním činnostem prevence kriminality MP Liberec patří především přednášková 

činnost na středních, základních a mateřských školách, kterou jsme ve sledovaném období 

provedli celkem ve 120 případech a zúčastnilo se jich přibliţně 2.500 dětí. Dvě besedy se 

rovněţ uskutečnily i ve škole, kterou navštěvují handicapované děti. 

Část besed v ZŠ se uskutečnila I v jiných obcích Libereckého kraje, a to ve Stráţi nad Nisou a 

v Českém Dubu. Tématem těchto besed bylo bezpečné chování dětí na ulici, v parku a doma, 



základy právního vědomí, co děti vědí o MP Liberec, bezpečný pohyb v silničním provozu, 

prevenci úrazů při setkání s cizími a neznámými zvířaty, šikana a kyberšikana, domácí násilí, 

ale i extremismus a rasismus a nebezpečí číhající v návykových látkách. 

 V rámci přednáškové činnosti odbor prevence kriminality pořádá i besedy v klubech senioru 

a centrech zdravotně postiţených osob. Tématem těchto přednášek je zejména  prevence 

kriminality této cílové skupiny osob, Bezpečné chování na ulici, v prostředku hromadné 

dopravy, doma, ale i při nákupech. Jak předejít přepadení, či jak omezit moţnost okradení. 

Celkem bylo zorganizováno  18 besed s účastí cca 350 osob.  

 

6.3. 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 DSMC, které se uskutečnilo ve 

dnech 4. – 5. června 2009 v autokempu Pavlovice, ale i na preventivní akci BESIPu dne 25. 4. 

2009. Celkem jsme spolupracovali na 35 akcích an dopravním hřišti.  

6.4. Prezentace práce městské policie       

Jednou z dalších činností an které se odbor prevence kriminality podílí je  i prezentace MP 

Liberec an veřejnosti, a to jak účastí an prezentačních akcích pořádaných jinými 

organizacemi, tak organizací akcí  vlastních. Pro přehled uvádíme některé :  

 

 “Bambiriáda 2009” v Lidových sadech  

 Den s Policií ČR a sloţkami IZS” na parkovišti NC Globus v Liberci. 

 Dni bezpečí ZŠ Švermova 

  Výročí SDH Machnín v Machníně   

 MŠ Malínek v Doubí.    

 Součinostní akce se sociálním odborem MML (např. Víkend společným směrem) 

 

 

         
 

          



II. část 

Výhled a úkoly pro rok 2010 

 

1. Organizační změny a přímý výkon služby 

  

V roce 2009 byly provedeny zásadní organizační a personální změny, byly zpracovány 

všechny zásadní dokumenty pro fungování organizace (organizační řád, pracovní řád, etický 

kodex a další navazující normy), a proto rok 2010 bude rokem stabilizace  a vedení městské 

policie se zaměří  zejména na kvalitu odváděné práce a prohlubování profesionality stráţníků 

městské policie.  

 

2. Změna v realizaci dohledu nad parkovacím systémem 

 

Koncem roku 2009 došlo k zásadní změně koncepce dohledu nad parkovacím systémem, kdy 

městská policie vzala tuto odpovědnost včetně technického zabezpečení (nasazování TPZOV) 

zcela do vlastní reţie. Pro rok 2010 je tedy úkolem pro stráţníky městské policie, aby 

parkovací systém dále plnil svoji regulační funkci a byl splněn cíl diferencovaného přístupu 

k jednotlivým přestupkům v dopravě v klidu.  

3. Oblast  technického zabezpečení 

 

 Informační systém městské policie 

 

V závěru roku 2009 se podařilo z uspořených finančních prostředků provést upgrade 

stávajícího informačního systému na novější. Tato změna nám dovolí  postupem času vybavit 

stráţníky přenosnými terminály a tím dokončit výměnu IS. Během I. čtvrtletí bude systém 

nainstalován, nastaven a uveden do provozu a ve II. čtvrtletí r. 2010 bude vedení městské 

policie pracovat na implementaci dvou terminálů pro nejzatíţenější hlídky MP.  

 

 Provoz radiové sítě Tetra 
 

Městská policie přešla z nevyhovující komunikace přes mobilního operátora k provozu 

digitální sítě Tetra. Plán pro rok 2010 je rozšířit síť Tetra pro další subjekty jejichţ 

zřizovatelem je Statutární město Liberec a dále vyuţít i datových přenosů, které tato síť 

umoţňuje.  

 

 Zbraně a střelivo 
 

Protoţe se v současné potýkáme problémy, které jsou s pouţíváním zbraní a to zejména 

revolverů, které byly pořízeny na městskou policii v začátcích městské policie tzn. v polovině 

90 tých let, vedení městské policie zpracuje záměr na výměnu těchto zbraní za zbraně novější 

a zejména vhodnější pro práci městské policie.  

 

 

 

 



4. Prevence kriminality 

 

Statutární město Liberec je prostřednictvím městské policie zapojeno do programu prevence 

kriminality s podporou Ministerstva vnitra ČR a je pro nás tedy jednou z priorit pro rok 2010.  

 

 Závěr 

 

Výroční zpráva o činnosti městské policie zhodnocuje uplynulý rok 2009 a zároveň stručně 

stanoví úkoly na rok 2010. Jak jiţ bylo v minulosti deklarováno, snaţíme se vyváţit poměr 

mezi represivní funkcí policie jako takové a prevencí kriminality. Stráţníci reprezentují 

Statutární město Liberec navenek, a proto vedení městské policie směřuje veškeré své kroky 

k tomu, aby byla práce stráţníků dobrou sluţbou občanům.  

 

 

V Liberci dne 24. února 2010 

 

Zpracoval:       Mgr. Ladislav Krajčík 

         ředitel Městské policie Liberec 
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