
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 10. 2011 

Bod pořadu jednání:         

Záměr SML - Zajištění služby ochrany veřejného pořádku MP Liberec v jiných 

městech a obcích LK  

 

 

Zpracoval: Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

odbor, oddělení: Městská policie 

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: na 17. RM dne 18. 10. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

záměr zajišťovat služby ochrany veřejného pořádku Městskou policií Liberec i v některých 

dalších městech a obcích v Libereckém kraji. 

a   p o v ě ř u j e 

paní Bc. Martinu Rosenbergovou, primátorku města, k realizaci tohoto záměru. 
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Důvodová zpráva 

Vedení Městské policie Liberec bylo v minulosti osloveno některými zástupci okolních měst 

s požadavkem na možnost vzájemné spolupráce v oblasti ochrany veřejného pořádku a čin-

nosti městské policie. 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, umožňuje spolupráci měst na základě veřejnopráv-

ních smluv. Tento institut byl již ze strany Městské policie Liberec využit v roce 2010 při 

odstraňování následků ničivých povodní v Libereckém kraji. V té době městská policie Libe-

rec vykonávala službu ve Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Chrastavě a zde prokázala, k velké 

spokojenosti zástupců a občanů jmenovaných měst, že práce Městské policie Liberec je kva-

litní a na vysoké úrovni. 

Na základě těchto zkušeností bylo vedení městské policie požádáno o zhodnocení dalších 

možných forem spolupráce na poli ochrany veřejného pořádku v těchto městech. 

Ze strany městské policie byl zpracován obecný koncept, který by umožnil nasazení liberec-

kých městských strážníků v rámci veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle zákona o obecní 

policii.  

 

Koncept obsahuje následující nabídku služeb:  

 

Pro občany města  

 Přímý výkon služby na vysoké profesionální úrovni  

 Podle požadavku vedení města přítomnost městské policie až 24 hodin denně  

 Příjem oznámení od občanů nepřetržitě buď zdarma na tísňovou linku 156 nebo na 

mobilní telefon přímo do vozidla hlídky  

 Aktivní spolupráci se složkami IZS na území města  

 Profesionální obsluhu kamerového systému města po celých 24 hodin (pokud to tech-

nické podmínky dovolí)  

 Připojení objektů města na pult centrální ochrany (pokud to technické a organizační 

podmínky dovolí)  

 Spolupráci na prevenci kriminality ve městě  

 

Pro  vedení spravující města  

 Aktivní spolupráci při vytvoření koncepce řešení bezpečnostní problematiky ve městě  

 Řešení problematiky místních záležitostí veřejného pořádku dle požadavků vedení 

města  

 Nasazení adekvátního počtu strážníků při mimořádných událostech ve městě  

 Účast odpovědných vedoucích Městské policie Liberec při poradách vedení města (dle 

požadavků)  

 Účast ředitele, či zástupce ředitele na jednáních rady města a zastupitelstva města  
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Náklady záměru 

Náklady na výkon služby v obci se odvíjí od rozsahu požadovaných služeb a počtu nasaze-

ných strážníků a jsou vynaloženy obcí, která službu využívá na základě veřejnoprávní smlou-

vy.  

 

Výhody záměru 

V současné ekonomické situaci, ve které se shodně nacházejí obce v ČR, je třeba nalézat sys-

tém efektivního využívání zdrojů. Možné úspory mohou být generovány jedině sdílením urči-

tých služeb více samosprávnými subjekty. Jednou z oblastí, která se přímo nabízí, je právě 

činnost městských a obecních policií (typicky například v případě operačních středisek a dis-

pečinků, vytěžováním pracovních sil a vyšší mírou koordinace činností atd.). Prostředky vy-

naložené na jednoho strážníka (platové náklady, školení, další náklady spojené čistě 

s personálem atd.) se v zásadě v obcích neliší, ale možnosti malých obecních policií jsou 

omezené především vysokými náklady na pořizování moderní techniky a množstvím strážní-

ků.  

Maximalizace efektů činnosti městských (obecních) policií v současném systému na určitém 

kompaktním území (kupříkladu Liberecko) může vznikat prostřednictvím sdružováním fi-

nančních prostředků, které jednotlivé obce vynakládají na zajištění veřejného pořádku a čin-

nost strážníků. 

Pro menší města je výhodné zapojit se do existujících bezpečnostních systémů již vybudova-

ných městskou policií v Liberci v nedávné minulosti, neboť nemusejí pořizovat vlastní ná-

kladné kamerové a jiné systémy menšího rozsahu a platit jejich provoz. Kapacitní možnosti 

těchto systémů v Liberci jsou dostatečné i pro zapojení dalších sledovaných míst a provozní 

náklady jsou do jisté míry konstantní. Příspěvek spolupracujících měst na činnost těchto sys-

témů může naopak vylepšit ekonomickou situaci Městské policie Liberec.    

Další výhodou koordinovaného řízení činností obecních a městských strážníků na Liberecku 

prostřednictvím Městské policie Liberec může být vytvoření prostředí, v němž je v případě 

potřeby možné soustředit na konkrétní bezpečnostně problematické místo podstatně větší na-

sazení strážníků. Výhodou je pochopitelně i lepší informovanost o situaci na úseku veřejného 

pořádku na širším území a koordinace činností napříč obecními hranicemi, kde dnes strážníci 

disponují svoji pravomocí jen na území obce, kde městská policie působí.  

V neposlední řadě je zde výhodou již existující správní aparát MP Liberec, který je schopen 

zajišťovat pro strážníky a jejich činnost zázemí i na území podstatně širším než je území 

SML. A tím může dojít k posílení příjmů ze zdrojů těchto měst. 

 

Nevýhody záměru 

Větší organizační náročnost.  

S ohledem na skutečnost, že nejvyšší forma spolupráce – působení městské policie jedné obce 

na území jiné obce - je činěna prostřednictvím veřejnoprávních smluv, může být problematic-

ké i nedostatečně vymezené pravomoci starosty obce, která službu využívá vůči strážníkům.  

 


