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 Úvod 

 
Radě a Zastupitelstvu města Liberec předkládáme výroční zprávu o činnosti městské 
policie za rok 2011. Tato zpráva je rozdělena na dvě části, z nichž první se věnuje 
zhodnocení práce městské policie v r. 2011 z hlediska vedení městské policie a 
v druhé části jsou krátce nastíněny výhledy a úkoly pro rok 2012.  

I. část 

Rok 2011 

1. Úvodní slovo 

 
Rok 2011 byl pro městskou policii především rokem, ve kterém se musela, stejně 
jako ostatní, vyrovnat s výrazně redukovaným rozpočtem, ale zároveň byl i rokem, 
kdy jsme začali naplno realizovat projekt „Zavádění procesního a projektového řízení 
ISO 9001.  
 

2. Lidské zdroje 

2.1  Personální obsazení městské policie 

 
K 31. 12. 2011 bylo v personálním stavu Městské policie Liberec zařazeno 77 
zaměstnanců přičemž 7 pracovnic je v současné době na mateřské dovolené.  
Městská policie má celkem 71 strážníků s osvědčením (včetně ředitele) a 6 
pracovníků je zařazeno v technickém a ostatním personálu.  
 

Přehled personálního složení městské policie 
 
 

 Rok 2010 Rok 2011 
Strážníci s osvědčením vydaným MVČR (včetně ředitele 
MP) 

77 71 

Pracovník inspekce MP (strážník s osvědčením MVČR) 1 1 

Správce informačních technologií (strážník 
s osvědčením MVČR) 

1 1 

Vedoucí odboru technického zabezpečení 1 1 

Rozpočtář 0 1 

Mzdová účetní, personalista 0 0 

Sekretářka  1 1 

Referent majetkové správy 1 1 

Technický pracovník 1 1 

uklízečka 1 1 

Mateřská dovolená 2 7 

Celkem 82 77 

 
 



 

 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ZA ROK 2011 O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC 

 

  - 4 -  

 
 

Vzdělanost strážníků: 5 strážníků má vzdělání vysokoškolské a 51 vzdělání 
středoškolské s maturitou. Ostatní jsou vyučeni v oboru. Tito strážníci si doplňují 
vzdělání, neboť počínaje rokem 2015 musí mít všichni ze zákona minimálně 
středoškolské vzdělání s maturitou 

 
 

Graf nejvyššího dosaženého vzdělání pracovníků MP  
 

 
 
 

Věková struktura strážníků městské policie 
 

 
 
 
 

2.2 Personální opatření v roce 2011 

Do roku 2011 jsme vstoupili s rozpočtem, který byl o 16% nižší než v roce 2010, 
přičemž rozpočet roku 2010 byl pro městskou policii snížen také o 10% a to včetně 
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mzdových prostředků. S touto situací jsme se museli vyrovnat, protože náklady na 
městskou policii během dvou let klesly o více jak 25% oproti roku 2009. Vzhledem 
k těmto okolnostem jsme museli přistoupit k dalšímu snižování pracovníků městské 
policie, resp. Bylo zcela zastaveno přijímání nových strážníků, za ty, kteří od městské 
policie odešli. 

2.3 Vzdělávání strážníků 

 
Jako pro každou organizaci, tak i pro městskou policii jsou víc než důležité profesní 
znalosti. Proto je vzdělávání strážníků rozděleno do dvou částí:  

 Vzdělávání strážníků v rámci zákonných povinností, kdy strážník musí každé 3 
roky získat před komisí MV ČR osvědčení strážníka. S tím je od r. 2009 
spojená povinnost vysílat strážníky do akreditovaných školicích středisek 

 Vlastní výcvik a profesní příprava strážníků, které organizuje městská policie  
 
V loňském roce jsme přistoupili k další systémové změně, která má za úkol posílit roli 
vzdělávání zaměstnanců městské policie. Úkoly odboru prevence kriminality jsme 
rozšířili právě o úkoly vztahující se ke vzdělávání zaměstnanců a strážníků městské 
policie. Tento odbor dostal za úkol vést vzdělávání lidských zdrojů systémově a 
koncepčně.  
 
V loňském roce obnovovalo osvědčení 27 strážníků, přičemž nikdo ze strážníků 
nemusel zkoušku opakovat.  
Našim cílem je do budoucna zajistit vysokou profesionalitu strážníků a proto byl, jako 
každý rok, zpracován plán profesní a střelecké přípravy na rok 2011. 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 také patří.  
Podle zákona o zbraních a střelivu je nutno naše strážníky pravidelně proškolovat i 
z manipulace se střelnými zbraněmi a vlastní střelecké přípravy, která probíhá jednak 
na střelnici v Tipsport aréně a dále na střelnici Kněžmost. Bohužel vzhledem 
k objemu finančních prostředků jsme byli nuceni omezit část střelecké přípravy, ale 
zákonem stanovený počet výcvikových hodin byl splněn.  
 

3. Hospodaření městské policie 

 
Jak již bylo naznačeno v úvodu, jednou z priorit r. 2011 bylo zachování chodu 
městské policie v rámci rozpočtových možností. Městská policie v roce 2011 
hospodařila s rozpočtem v konečné výši 41 304 704 Kč  oproti roku 2010  kdy byl 
rozpočet městské policie ve výši 49 889 805,- Kč. Během loňského roku se nakonec 
podařilo udržet rozpočtovou kázeň a  rozpočet byl čerpán průběžně. Přidělený objem 
finančních prostředků na 2011 byl vyčerpán do výše 97,7 % a nebyl překročen.  
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Rozpočet městské policie na r. 2011 
 

Položka Plán  skutečnost 

Mzdy (vč. odvodů) 36 920 400 Kč  36 219 859 Kč  

Provozní náklady   4 386 403 Kč    4 162 192 Kč  

Investiční náklady     966 000 Kč      922 653 Kč  

celkem 42 272 803 Kč  41 304 704 Kč  

 

4. Rok  2011  -  rok implementace standardů ISO 9001 

 
    V rámci projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním 
městě Liberec a jím řízených či založených organizací se Městská policie Liberec 
zapojila v rámci uvedeného projektu do zavádění systému managementu kvality na 
MP s cílem certifikace ISO 9001 pro naši organizaci.  
Cílem projektu je pro vedení městské policie jednoznačně získání certifikátu kvality 
systému managementu řízení „ISO 9001“. Důvodů proč se městská policie připojila 
k projektu je několik:  
 

1. Certifikací si chceme ověřit, zda náš systém řízení je kvalitní a máme za to, že 
tím přispějeme: 

 K vyšší důvěryhodnosti organizace v očích veřejnosti 

 K větší odpovědnosti našich pracovníků za obraz a činnosti městské 
policie 

 Získáme systém umožňující neustálý rozvoj, zvyšování kvality a úrovně 
naší činnosti 

2. Naplněním projektu a certifikací chceme přispět:  

 K vytvoření výkonné a méně nákladné organizace 

 Přiblížení činnosti městské policie co nejblíže občanům, potažmo 
Statutárnímu městu Liberec 

 Zavedení účinného systému práce s lidskými zdroji 

 Zavedení procesního řízení na městské policii 

 Zvýšení imagem městské policie 

 Zajištění efektivnějšího a progresivnějšího řízení městské policie 

 V neposlední řadě přispět k určité hrdosti zaměstnanců na městskou 
policii 

 
                                                                                                       
Na projektu pracujeme od října roku 2010 a prošli jsme již následujícími etapami, kdy 
byla provedena:  
 

 vstupní analýza, kdy bylo provedeno úvodní přezkoumání stavu 

 s projektem a jeho cíli byli seznámení všichni pracovníci městské policie 

 byla provedena revize veškeré dokumentace zahrnující celou oblast činnosti 
městské policie dle ČSN ISO 9001 případně dalších norem  

 postupně byly zpracovány nové dokumentace, které již jsou v souladu a 
požadavky normy ISO včetně konzultací s odpovědnou osobou tak, aby 
odpovídaly činnosti organizace, která je procesně řízená ve smyslu norem 
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ISO.  Jedná se zejména o dokumenty jako je organizační a pracovní řád, 
kodex strážníka, směrnice řízení lidských a finančních zdrojů, dále směrnice 
řízení interní a externí dokumentace a celá řada dalších dokumentů, které 
upravují odpovědnosti, pravomoci, role a postupy pracovníků městské policie 

 bylo nastaveno vzájemné propojení norem v organizační, dokumentační a 
kontrolní rovině s cílem zjednodušení činností a úspory času a lidského 
potenciálu 

 bylo nastaveno procesní řízení (procesy) 

 vyškoleni zaměstnanci 

 byl proveden interní audit a ověření funkčnosti vybudovaného systému 
 
 
V zásadě se dá říci, že vyjma shora uvedených důvodů lze vybrat tři 
nejpodstatnější důvody, proč vedení městské policie rozhodlo se zavádět 
systém kvality managementu řízení:  
 
• na městské policii je zavedený určitý řád, pořádek, pravomoci a  

odpovědnosti 
• zainteresování všech pracovníků 
• zvýšení image. 

5. Vlastní činnost městské policie v roce 2011 

  

5.1. 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. 
 

Přehled vybraných činností za rok 2011 v porovnání s rokem 2010 
 
  2010  2011 

počet osob předvedených na Policii ČR  262 315 

počet vypátraných osob hledaných Policií ČR 30 48 

počet zadržených osob pro podezření z trestného činu 73 81 

oprávněné použití donucovacích prostředků 15 10 

počet asistencí pro různé orgány 165 151 

odchyty psů 150 130 

 

 



 

 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ZA ROK 2011 O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC 

 

  - 8 -  

5.2. Výtah některých akcí zajišťovaných strážníky  

 
Na území katastru města Liberec provádí dohled strážníci Městské policie Liberec 
zařazení na oddělení hlídkové služby a oddělení územní hlídkové služby a to na 
základě využívání oprávnění podle zákona o obecní policii. Hlavní náplní jejich práce 
je bezprostřední reakce na stížnosti a iniciativy občanů, řešení podnětů. 
Kromě činnosti, které vyplívají, z povinností zákona o obecní policie se strážníci 
podíleli na konání sportovních, kulturních akcí a spolupracovali se složkami IZS.   
Kromě shora uvedených aktivit strážníci plní i další úkoly např.: 
 

 V průběhu ranních směn dohlížejí strážníci na bezpečné přecházení dětí do 
škol. 

 Na žádost magistrátu a dalších institucí doručují písemnosti do vlastních 
rukou. 

 V rámci služby asistují při převozu pacientů rychlé záchranné služby. 

 Ve spolupráci s odborem technické správy majetku MML řeší komunikační 
závady  

 Provádějí dokumentaci nepovolených skládek, ve spolupráci s odborem 
životního prostředí MML 

 Dohlížejí na stav komunikací, respektive znečištění komunikací a řešení 
konkrétní situace ve spolupráci s technickými službami. 

 Spolupracují s městským útulkem pro opuštěná zvířata Liberec Růžodol při 
odchytu volně pohybujících psů. 

 Spolupracují se službou kriminální policie a vyšetřování policie České 
republiky, týkající se drogové problematiky. 

 Dohlížejí na dodržování veřejného pořádku na akcích pořádaných 
magistrátem města Liberec. 

 Spolupracují s vedením základních škol spočívající v kontrole okolí školy z 
důvodu zjištění přestupků, kterých se dopouští školní mládež na úseku 
veřejného pořádku a porušování tabákového zákona.  

 

5.2.1. Opatření k potírání kriminality 

 

Městská policie za účelem potírání kriminality na území města Liberce provádí 
jednorázové akce, které jsou tematicky zaměřené na určitý bezpečnostní problém. 
Některé akce jsou vyjmenovány v následujícím odstavci 
 

 Akce TAXI 
V měsíci únor a březen bylas 2x akce pořádaná ve spolupráci s MML zaměřená na 
vozidla Taxi – správné polepení vozidel Taxi, parkovací katu Taxi a profesní průkaz 
Taxi.  
Výsledky:  
• Kontrolováno 65 vozidel  
• Zjištěné závady MML v 9 případech  
• Městská policie Liberec řešila přestupky v dopravě v 7 případech, udělena 

bloková pokuta ve výši 900,- Kč. 
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 Alkohol  
 

Během celého loňského roku se nárazově věnujeme eliminaci protiprávního jednání 

v souvislosti s podáváním alkoholických a tabákových výrobků osobám mladší 18 let 

v restauračních zařízeních. Tyto akce byly cíleně směřovány do vybraných oblastí  

Výsledky nárazové akce v Březnu 2011 
 
• Kontrolováno 25 osob 
• Zjištěno ve 4 případech přítomnost alkoholu v dechu  
• Oznámení o přestupku dle § 30/1a zák. č. 200/90 Sb.  
 

 Psi  
 
Problematice psů je na městské policii věnována pozornost jednak formou běžného 
výkonu služby a jednak formou nárazových akcí.  
 
Výsledky kontroly sídliště Kunratická v červnu 2011 
kontrolní činnost na sídlišti Kunratická se zaměřením psi bez vodítka a psí 
exkrementy. 
• Kontrolováno 35 psů 
• Ve 3 případech porušení vyhlášky SML č. 4/2009. 
 
 
Dále jsme se v rámci řešení problematiky psů účastnili očkování psů v září společně 
s akce Charitou Naděje a ZOO Liberec. 
 
• Strážník oddělení územní hlídkové služby, pracovnice centra Naděje a 

pracovníci ZOO Liberec. 
• Očkování psů sociálně slabých majitelů, kteří se zdržují na ulici bez domova a 

v ubytovnách na katastru města Liberec.  
• Očkováno 20 psů. 
 

 Bezdomovci  
V rámci určitých příprav na zimní období jsme provedli scan terénu a zjistili jsme 
následující počty osob bez domova, které vyloženě přebývají na ulici  
 
Výsledky: 
• Zjištěno 62 osob  
• 14 žen  
• 48 mužů 
 

 Herny  
 
V rámci společných akcí zaměřených na herny ve městě se strážníci zúčastnili 
společně s MML a vedení města, kontrol heren na území města Liberec, které byly 
zaměřené na dodržování obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2011. 
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Výsledky:   
• Kontrolováno 84 heren 
• V 1x uložena bloková pokuta, 3x oznámení příslušnému správnímu orgánu a 

1x předání Policie ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu 
 

 JEHLY 
Již pravidelně do naší činnosti patří i preventivně bezpečnostní akce “JEHLY”, která 
byla zaměřena na sběr použitých injekčních stříkaček a jiného nebezpečného 
materiálu ve vybraných částech města Liberec (25 lokalit). 
 
Výsledky:  
  

 Zkontrolováno celkem 25 lokalit 

 Nalezeno 9 použitých jehel 

 2 použité ampule od fyziologického roztoku a  

 1 rezavý nůž. 
 

5.3. Řešení přestupků a statistické přehledy činnosti 

Městská policie řešila celkem 17 110 přestupků, což je o 1 373 přestupků více než 
ve srovnatelném období roku 2010.  
Na blokových pokutách bylo uloženo 2 602 600 Kč, oproti 3 215 700 Kč uložených 
v roce 2010. Vedení městské policie i nadále zastává názor, že není třeba postihovat 
občana „za každou cenu“ a nadále poskytuje strážníkům určitý prostor pro 
rozhodování podle situace přímo na místě tak, jak je strážník podle zákona 
samostatný v rozhodování.  
Podle našeho názoru jsou výsledky odpovídající počtu strážníků zařazených do 
městské policie, a pokud se budou statistické přehledy činnosti městské policie 
pohybovat v rámci shora uvedených čísel městská policie v řešení přestupků 
srovnatelná s ostatními městskými policiemi statutárních měst ČR. Pro přehled 
přikládáme níže srovnání v oblasti řešení přestupků v rámci republiky. 

 
 

Celkový počet řešených přestupků za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 
 

 2010 2011 

celkový počet přestupků 15 737 17 110 

z toho   

proti veřejnému pořádku 2 005 2 142 

proti občanskému soužití 186 197 

proti majetku 1 729 1 680 

proti alkoholismu   7 5 

proti silničnímu hospodářství 91 3 

proti silničnímu provozu 10 810 12 228 

proti územní samosprávě  235 343 

proti životnímu prostředí 20 60 

tabákový zákon 554 333 

Ostatní 100 119 
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Celkový počet uložených pokut za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 
 

Uložené blokové pokuty za zjištěné přestupky 2010 2011 

celkem uloženo pokut v Kč 3 215 700 2 602 600 

bloková pokuta zaplacená na místě v Kč 1 724 500 1 436 800 

bloková pokuta na místě nezaplacená v Kč 1 491 200 1 165 800 

 
 

 
Graf způsobu řešení přestupků v r. 2011 
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Celkový počet nasazených TPZOV a odtažených vozidel za rok 2011 
v porovnání s rokem 2010 

 

 2010 2011 

Celkem nasazeno TPZOV (botiček) 5309 3144 

Celkem nařízeno odtahů 119 106 
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Porovnání průměrné výše ukládaných pokut na strážníka a rok ve srovnání 
v rámci statutárních měst v ČR 

 

 
 
 

Porovnání průměrného počtu řešených přestupků na strážníka a rok ve 
srovnání v rámci statutárních měst v ČR 
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5.4. Vyhodnocení stížností 

V průběhu roku 2011 bylo na městskou policii doručeno 15 stížností na činnost 
strážníků. Z uvedeného počtu stížností byly pouze dvě stížnosti vyhodnoceny jako 
oprávněné, z nichž jedna nebyla zaviněná strážníkem, došlo ke zneužití odcizeného 
dokladu totožnosti neznámou osobou. Druhá stížnost se týkala opožděné reakce na 
oznámení občana hlídce na ulici. Toto pochybení bylo řešeno v rámci 
pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
 
 Porovnání stížností za minulé roky 
 
Rok Doručení stížností Oprávněné stížnosti 

2008 59 9 
2009 44 7 
2010 17 4 
2011 15 2 

 
 
Porovnáním stížností za období od roku 2008 do roku 2011 bylo zjištěno, že počet 
podnětů a počet oprávněných stížností na činnost strážníků Městské policie Liberec 
má výrazně sestupnou tendenci.  
 
Máme za to, že na sestupné tendenci májí vliv dvě základní skutečnosti:  

1. Systematické vzdělávání strážníků v rámci profesní přípravy 
2. Systematická kontrola a zlepšující se práce jednotlivých vedoucích při 

stanovování priorit a úkolování strážníků 
Nicméně na tomto místě je nutno podotknout, že uvedené výsledky nelze přeceňovat 
a je nutno je brát jako informaci.  
 

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 
manažera prevence kriminality. Na tomto základě byl městskou policií zpracován 
Program prevence kriminality Městské policie Liberec pro rok 2011, který vychází z 
Koncepce prevence kriminality města Liberec na období 2009 – 2011, která byla 
schválena Zastupitelstvem města Liberce.  
 

6.1. Projekty prevence kriminality 

V průběhu měsíce ledna 2011 bylo provedeno Finanční vyhodnocení Programu 
prevence kriminality statutárního města Liberec pro rok 2010, které bylo ve 
stanoveném termínu odevzdáno na Krajský úřad Libereckého kraje k vyhodnocení. 
Zároveň jsme provedli závěrečné vyúčtování projektů podpořeného z Grantového 
fondu Libereckého kraje na rok 2010.  
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6.2. Projekt „Rozšíření MKDS – II. etapa“: 

 
Městská policie Liberec provozuje kamerový systém od r. 1998. Tento systém je 
neustále udržován na vysoké technické úrovni a máme za to, že kamerový systém 
tak jak je v současné době provozován plní svoji preventivní úlohu. Na základě 
analýz a ve spolupráci s Policií ČR jsme koncem roku 2010 vytipovali jako vhodné 
místo pro umístění kamerového bodu v Horním Hanychově. Tento kamerový bod má 
sloužit k hlavně k potírání krádeží vozidel návštěvníků sportovního areálu Ještěd, 
řešení dopravní problematiky, zejm. v zimním období a dále k dohledu nad veřejným 
pořádkem a ochraně majetku zejména v okolí točny a konečné zastávky tramvaje. 
Na základě těchto skutečností byla zpracována začátkem roku 2011 žádost o dotaci 
z Programu prevence kriminality MVČR 2011. Tato žádost byla schválena a účelová 
dotace byla městské policii přidělena. Projekt byl následně v II. pololetí r. 2011 
zrealizován a řádně vyúčtován.  
   
 

Finanční rozpočet: 
 

1 kamerový bod vč. příslušenství a souvisejících prací 471 000,00 

 
Ekonomické zdroje: 

 

Celkové náklady na projekt  471 000,00 

Podíl obce na financování projektu  48 000,00 

Účelová dotace z rozpočtu MV ČR 423 000,00 

 
Ukázky ze záběrů kamerového bodu  
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6.3. Projekt „Informační tabule ukazující rychlost vozidla“ a 
„Dopravní sčítač“: 

 
V rámci odboru prevence kriminality se zabýváme i dopravní problematikou, zejména 
preventivní činností v oblasti zatíženosti a rychlosti dopravy. V této problematice 
spolupracujeme s odborem dopravy a odborem správy veřejného majetku. Městská 
policie vlastnila to konce r. 2010 informativní radar k měření rychlosti, který byl 
v provozu od r. 2001 a musel být pro časté a nakonec neopravitelné poruchy vyřazen 
z majetku města. V roce 2011 bylo přistoupeno k nákupu nového zařízení tohoto 
typu a jeho funkčnost byla rozšířena o dopravní sčítač, který přesně měří zatíženost 
komunikací. Tato dat bude využívat městská policie pro svoji činnost, ale zejména 
budou sloužit pro potřeby odboru dopravy a dalších.  
 
 

1 ks informační tabule ukazující rychlost vozidla 81 600,00 

1 ks dopravního čítače 46 800,00 

 

Celkové náklady na projekt  128 400,00 

Podíl MP Liberec na financování projektu  128 000,00 

 
 

 

6.4. Přednášková činnost odboru prevence kriminality 

 

K prioritním činnostem prevence kriminality městské policie patří především 
přednášková činnost na středních, základních a mateřských školách.,  
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Část besed v ZŠ se uskutečnila I v jiných obcích Libereckého kraje.  
 
Téma přednášek: 

 Šikana- kyberšikana. 

 Extremismus. 

 Osobní ochrana- jak se mají chovat doma i v dopravních prostředcích. 

 Ochrana majetku - seznámení se Senior linkou. 

 Senior v silniční dopravě. 
 

Účastnici byli rovněž seznámeni s provozem SENIOR LINKY MP Liberec, kde 
mohou získat informace, jak se mají doma chovat při návštěvě osob vydávajících se 
za pracovníky různých energetických společností apod. 

 
Porovnání počtu přednášek a účastníků za roky 2009 až 2012: 

 

0

200

400

600

800

rok 2011 30 735

rok 2010 26 673

rok 2009 18 351

Počet besed Počet osob

 

 

6.5. Dětské dopravní hřiště v Liberci 

 
 
Mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec byla uzavřena smlouva o 
spolupráci při zajištění dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů 
na dětském dopravním hřišti v Liberci (s platností od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012). 
Městská policie se zavazuje spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR - BESIP 
provádět na dětském dopravním hřišti v Liberci, výuku dopravní výchovy v rámci 
školního roku 2011-2012 dle platného tématického plánu dopravní výchovy 
stanoveného Ministerstvem dopravy ČR: 
 
• teoretickou výuku v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka se zaměřením na 

téma: 
 znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, 
 povinná výbava jízdního kola; 
 dopravní značky. 
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• praktickou výuku v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka spočívající v: 
 jízdě na dětském dopravním hřišti; 
 závěrečném přezkoušení znalostí (zkoušky na průkaz cyklisty). 
• v školním roce 2011/2012 se uskuteční  výuka pro 1246 žáků základních škol. 
 
 
V rámci dohody se realizuje výuka dopravní bezpečnosti nad rámec tématického 
plánu (mateřské školy, speciální školy ad.) dle kapacitních možností dětského 
dopravního hřiště ve spolupráci s Libereckým krajem a dalšími subjekty, které se 
zabývají prevencí a bezpečností provozu na pozemních komunikacích. 
Městská policie se účastní na preventivních akcích pořádaných v rámci Ročního 
plánu činností bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje v Liberci: 
• týdny bezpečnosti v Libereckém kraji; 
• dny otevřených dveří na dětském dopravním hřišti; 
• dopravní soutěž mladých cyklistů; 
• akce pořádané za účasti zahraničních partnerů (spolufinancované ERN). 
 

 
 
 

Přednášky na dětském dopravním hřišti 
 

   
 

 

 

6.6. Prezentace práce městské policie       

 
 
Nedílnou součástí naší činnosti je i prezentace práce městské policie na veřejnosti, a 
to jak účastí na prezentačních akcích pořádaných jiných organizací, tak i našich 
vlastních. Prezentovali jsme se ukázkou výstroje, výzbroje, techniky, preventivního 
materiálu a ukázky výcviku služebních psů. 
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Orientační přehled akcí a počtu účastníků za roky 2009 – 

2011
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ze Dne zdravého srdce 28. června 2011 
 

        
 

 
Ze všech těchto akcí jsme pořizovali fotografie, které jsou k nahlédnutí na 
internetových stránkách městské policie http://www.mpliberec.cz/prevence-

kriminality/fotogalerie. 

         

 

 

II. část 

Výhled a úkoly pro rok 2011 

1. Rozpočet městské policie 

 

Pro rok 2012 byl městské policii schválen celkový rozpočet ve výši 42 869 630, Kč. 
Prioritou vedení městské policie je hospodařit s přidělenými finančními prostředky 
tak, aby dopady do přímého výkonu služby byly pokud možno co nejmenší a 
městská policie neomezovala službu veřejnosti. 
 

http://www.mpliberec.cz/prevence-kriminality/fotogalerie
http://www.mpliberec.cz/prevence-kriminality/fotogalerie
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2. Přímý výkon služby 

 

 Rok 2012 by měl být pro městkou policii rokem dokončení implementace 
projektu ISO 9001 a v té souvislosti je pro vedení městské policie 
jednoznačnou prioritou kvalita odváděné práce a prohlubování profesionality 
strážníků městské policie.  

 V roce 2012 čeká městskou policii realizace veřejnoprávní smlouvy a tedy 
výkon služby ve městě Frýdlant. 
 

3. Oblast technického zabezpečení 

 

 Informační systém městské policie 
 
Stejně jako v roce 2011 trvá snaha vedení městské policie v rámci informačního 
systému Memphis zajistit strážníkům v přímém výkonu služby maximum informací 
prostřednictvím přenosných terminálů a tím zefektivnit přímý výkon služby.  
 

 Zbraně a střelivo 
 
I nadále přetrvávají problémy, které jsou spojené s používáním zbraní a to zejména 
revolverů, které byly pořízeny na městskou policii v začátcích budování městské 
policie tzn. v polovině 90. let, vedení městské policie hledá cestu jak postupně 
provést výměnu těchto zbraní za zbraně novější, moderní 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 i pro rok 2011.  

 Závěr 

 

Výroční zpráva o činnosti městské policie zhodnocuje uplynulý rok 2011 a zároveň 
stručně stanoví úkoly na rok 2012. Jak již bylo v minulosti deklarováno, snažíme se 
vyvážit poměr mezi represivní funkcí policie jako takové a prevencí kriminality. 
Strážníci reprezentují Statutární město Liberec navenek, a proto vedení městské 
policie směřuje veškeré své kroky k tomu, aby byla práce strážníků dobrou službou 
občanům.  
 
V Liberci dne 12. března 2012 
 
Zpracoval:       Mgr. Ladislav Krajčík v.r. 
         ředitel Městské policie Liberec 


