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5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 16. dubna 2011 

 

Zpracoval: Zuzana Škodová, organizační oddělení 

  

Schválil:  Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Martina Rosenbergová, primátorka města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

vyřízení podnětů a dotazů z náhradního 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se kona-
lo dne 16. dubna 2011. 
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V Liberci dne 9. května 2011 

 

Věc   :  doplnění výroční zprávy městské policie  – odpověď na dotaz pana Ladislava Duška 
 

Na základě Vaší žádosti z jednání zastupitelstva města ze dne 16.4.2011 Vám předkládám 

některé další statistické údaje, které se týkají kamerového sytému městské policie, oblasti 

terminálu MHD a konečně sídliště v Rochlici.  

Pokud se týká kamerového systému městské policie, chtěl bych uvést, že díky přístupu města 

Liberce k této problematice, můžeme se pyšnit i v roce 2011 vyspělým kamerovým systémem. 

Tento systém jednoznačně přispívá k ochraně zdraví a majetku občanů a návštěvníků města 

Liberce. Je ovšem pravdou, že za cca 12 let práce s tímto systémem se jeho úloha zčásti změnila. 

V době, kdy byl kamerový systém ve městě postupně budován, nebylo měsíce, kdy by 

prostřednictvím kamerového systému nebyl zadržen alespoň jeden pachatel trestného činu. 

Jednalo se zejména krádeže a vykrádání vozidel, vykrádání obchodů přes výlohy a další pouliční 

kriminalitu. Postupem času ale i pachatelé této trestné činnosti zjistili, že centrum města a další 

části jsou sledovány strážníky městské policie a proto postupně zaměřili svoji činnost jinam. Lze 

tedy s jistotou říci, že kamerový systém vytlačil páchání trestné činnosti ze sledovaných míst. 

Samozřejmě tento systém úplně trestnou činnost neodstranil, pouze ji snížil. 

V současné době dále využíváme kamerový systém k potlačení trestné činnosti. Dále ho 

využíváme k dokumentaci protiprávního jednání a taktéž je využíván příslušníky Policie ČR 

zejména ke sledování a dokumentování situace ve veřejném pořádku zejména při „putování“ 

fotbalových fanoušků městem, při demonstracích různých radikálních skupin a další činnosti.  

Pro ilustraci uvádím, že prostřednictvím kamerového systému se nám podařilo zadržet výtržníky, 

kteří ničili novou kašnu na nám. E. Beneše nebo poškozovali vánoční strom. Taktéž byl zadržen 

pachatel vloupání do stánku na ul. 1. Máje a další.  

 
využití MKS za rok 2010 

  přestupek - doprava 944 

přestupek - veřejný pořádek 63 

přestupek - občanské soužití 7 

přestupek - majetek 12 

přestupek - územní 
samospráva 9 

přestupek - ostatní 3 

přestupek - celkem 1038 

  trestný čin - majetek 6 

trestný čin - násilný TČ 2 

trestný čin - celkem 8 

  sledování na žádost PČR 10 

ostatní - podezřelé, pohoršující 
osoby, komunikační závady, 
zvířata… 138 
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K situaci ve středu města v okolí terminálu MHD uvádím, že se v současné době jedná o velmi 

exponované místo, kde podle údajů dopravních podniků projde denně až 70 000 lidí. To s sebou 

nese i nárůst drobné kriminality a porušování veřejného pořádku. Vzhledem k tomu, že pouhá 

přítomnost kamerového systému a zařazení místa do pravidelných kontrol strážníky městské 

policie bylo v loňském roce neúčinné, rozhodli jsme se situaci řešit prostřednictvím mobilní 

služebny po vzoru jiných měst. Mobilní služebna v centru města plní dvě funkce a to jednak 

preventivní a jednak ji využíváme jako místo, kde občasné mohou dostat prakticky jakékoli 

informace. Mobilní služebna je vybavena počítačem s připojením k internetu a také k databázím 

městské policie, dále je zde k dispozici vybavení pro poskytnutí první pomoci včetně 

defibrilátoru, je zde k dispozici mimo jiné i pitná voda či voda s miskou pro psy. Máme za to, že 

poté, co mobilní služebna začala působit v centru města, došlo v okolí terminálu ke zlepšení 

situace ve veřejném pořádku. Pro ilustraci uvádím některá statistická data, která se týkají činnosti 

mobilní služebny v okolí terminálu.        

 

 

 

Fügnerova ul. 2010 
Fügnerova 

SVODNÉ UDÁLOSTI 

použití tísňové linky 156 515 

donucovací prostředky 5 

omezení osobní svobody (§76/2) 10 

planý poplach PCO 0 

předáno hasičům 0 

předáno lékaři RZS, HS 20 

předáno PČR - hledaná osoba 6 

předvedení na PČR (§13) 87 

událost bez nálezu, odvolána 116 

vlastní odchyt - jiné zvíře 0 

vlastní odchyt - pes 7 

vlastní odchyt hmyzu - vosy, včely, sršni 0 

jiné provedené úkony a zákroky 483 

Podněty zaznamenané operačním střediskem 734 
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Fügnerova ul. 2010 
Fügnerova 

PŘESTUPKY 

jiný správní delikt 0 

přestupky:-občanské průkazy 0 

                 -proti alkoholismu 1 

                 -proti majetku 204 

                 -proti občanskému soužití 17 

                 -proti silničnímu provozu 495 

                 -proti školství a výchově mládeže 0 

                 -proti územní samosprávě 12 

                 -proti veřejnému pořádku 305 

                 -proti vodnímu hospodářství 0 

                 -proti životnímu prostředí 0 

                 -stavební zákon 0 

                 -tabákový zákon 321 

                 -zákon č. 13/97 Sb. poz. kom. 0 

celkem přestupků 1355 

 

 

K činnosti mobilní služebny je nutno říci, že jsme ji používali také v jiných částech města 

Liberce a to zejména v odlehlejších lokalitách a na sídlištích. Stejný model chceme využít i pro 

letošní rok.  

 

 

 

K situaci na sídlišti v Rochlici uvádím, že z pohledu bezpečnostní situace ve městě Liberec 

se sídliště v Rochlici nepodílí větší měrou na trestné nebo veřejnopořádkové problematice. 

Veškeré problémy jsou zde dány velkou koncentrací občanů na malé rozloze a tím větší 

anonymitou občanů.  

Z uvedených důvodů zde městská policie pravidelně vykonává hlídkovou činnost zaměřenou 

na jmenované protiprávní jednání. V letních měsících se zde bude také pohybovat mobilní 

služebna městské policie, která bude reagovat na bezpečnostní situaci na sídlišti, ale i na 

poznatky od občanů (potažmo osadního výboru). Záměrem je zkvalitnit spolupráci mezi občany 

a městskou policií na úseku bezpečného soužití v této lokalitě. 

Pro ilustraci uvádím některé statistické údaje:  
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2010 

SVODNÉ UDÁLOSTI  

použití tísňové linky 156 359 

předvedení na PČR k ověření totožnosti  7 

trestný čin (omezení osobní svobody) 2 

použití donucovacích prostředků 0 

hledaná osoba (předáno PČR) 0 

předáno hasičům 3 

předáno záchranné službě 1 

předáno útulku - psi 11 

jiné provedené úkony a zákroky 175 

Podněty zaznamenané OS 558 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ladislav Krajčík v. r. 

 

 

 

 

2010 

PŘESTUPKY  

-proti alkoholismu 0 

-proti silničnímu hospodářství 9 

-proti občanskému soužití 9 

-proti silničnímu provozu 178 

-jiný správní delikt 0 

-tabákový zákon 7 

-zákon č. 13/97 Sb. poz. kom. 5 

-proti majetku 44 

-proti životnímu prostředí 1 

-proti státní správě 0 

-proti školství a výchově mládeže 0 

-proti veřejnému pořádku 73 

-proti územní samosprávě 14 

celkem přestupků 340 
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V Liberci dne 9. května 2011 

 

 

 

Věc   :  subjekty napojené na PCO MP Liberec – odpověď na dotaz Mgr. Jana Korytáře 
 

 

 

Na základě Vaší žádosti z jednání zastupitelstva města ze dne 16.4.2011 Vám sděluji, že jsme na 

základě veřejně dostupných informací bezpečnostních agentur působících na Liberecku zjistili, 

že cena za připojení objektu k pultu centrální ochrany bezpečnostní agentury se pohybuje 

v rozmezí od 200 do 500,-Kč měsíčně. Poté si jednotlivé agentury různě účtují poplatky za 

výjezdy, za pravidelné kontroly objektů, za použití nouzového tlačítka apod. Jedná se o ceny, 

které ale platí v roce 2011. Jaké ceny byly v minulosti jsme bohužel nezjistili.  

Pokud se týče pultu centralizované ochrany městské policie, tak je nutno říci, že městská policie 

i když provozuje toto technické zařízení, nemůže za něj účtovat žádné poplatky, neboť na něj 

v případě Liberce nevlastníme živnostenské oprávnění a pokud bychom nějaké peníze účtovali, 

dopouštěli bychom se porušení zákona.  

Na druhou stranu, pokud na městskou policii přijde oznámení o podezření z jakéhokoli 

protiprávního jednání, je městská policie ze zákona povinna zakročit, věc prošetřit a učinit 

odpovídající opatření. Oznámení přichází na městskou policii různými cestami. Nejčastější 

oznámení je telefonické od občana, dále elektronickou poštou, prostřednictvím SMS,  

elektronickou cestou prostřednictvím PCO, samozřejmě písemným stykem či osobní návštěvou 

občana. Stává se nám také, že občané, kteří mají na svých domech umístěno bezpečnostní 

zařízení, naprogramují do jeho paměti i číslo městské policie a systém automaticky v případě 

napadení volá městskou policii. I na takováto oznámení musí městská policie reagovat.  

K metodice, bych chtěl pouze uvést, že takto věc pojmout samozřejmě lze, pouze je to tak, že 

městská policie, potažmo město by tyto prostředky nemohlo stejně účtovat. Dále uvádím, že 

v současné době nemůžeme vyhodnotit četnost výjezdů na jednotlivé objekty, neboť systém 

pravidelně automaticky maže nejdéle po třech měsících záznamy o narušení jednotlivých 

objektů. Toto nastavení je nutno dodržovat z důvodů kapacity uložiště dat.  

 

Závěrem bych chtěl uvést, vzhledem ke skutečnostem, že nelze porovnávat práci městské police 

a práci bezpečnostní agentury, nelze srovnávat ani náklady, které souvisejí s jednotlivými 

činnostmi obou subjektů.  

 

 

       Zpracoval : Mgr. Ladislav Krajčík v.r. 

 

 

 

 


