ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN
ZA ROK 2006
1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské
policie Děčín
Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je dáno vyhláškami
č. 4/2004 a č. 5/2004. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb.
O obecní policii.
Na základě tohoto zákona MP Děčín plní především úkoly na úseku veřejného pořádku,
dohlíží na dodržování vyhlášek města a rovněž na dodržování zákona č. 361/2000 Sb.
O provozu na pozemních komunikacích.
Činnost MP Děčín je koordinována s PČR, jak v oblasti vzájemného předávání případů a
poznatků s ohledem na kompetence, tak i v obsazení obytných čtvrtí města v daném čase
jednotlivými hlídkami.
Základní výslednost MP Děčín je vystižena ve statistické tabulce "Zpráva o výslednosti MP
Děčín za rok 2006", která je přiložena k této zprávě.
Nezanedbatelnou roli hraje městská policie na poli prevence. Jsou realizovány projekty
prevence kriminality a další jsou plánovány. Nejdůležitější je, že v místech, kde se nachází
hlídka městské policie, dochází ke snížení nápadu přestupků i trestných činů. Jakoukoli
prevenci je čísly nemožné vyjádřit. Součástí prevence je i městský kamerový systém a
přednášky prevence kriminality na školách, které provádí strážníci. Preventivní činnosti je
věnována stále větší pozornost.
Výslednost, ve spočitatelných parametrech, MP Děčín za rok 2006, je v několika
parametrech vyšší než za rok 2005, což je dáno zejména zvýšením pravomocí strážníků.
Mnohem více případů mohou strážníci nyní řešit sami ve své kompetenci a nemusí je
předávat dalším orgánům. Toto navýšení pravomocí práci MP zefektivnilo a umožnilo
zejména rychlejší postup a tím byly uvolněny síly na další činnost. Se zvýšením pravomocí
samozřejmě souvisí i nárůst oblastí, kterým se MP věnuje jako je např. měření rychlosti.
Ze statistik PČR vyplývá, že nápad trestné činnosti ve městě Děčín má opět klesající
tendenci. V hodnocení bezpečnostní situace ve městě zaujímá Děčín již tradičně přední
místa v republice. I zde je znatelný přínos městské policie.
Na více než na dvojnásobek se zvýšil počet přestupků, které byly řešeny na místě v
blokovém řízení formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou. Zde je znát zvýšení
pokut, které je dáno taxativně zákonem. Je pak logické, že vyšší pokuty nejsou placeny na
místě v hotovosti.
Vysoký zůstává počet výjezdů na oznámení občanů, který je téměř totožný s počtem
výjezdů v roce 2005. Počet výjezdů na oznámení občanů je již dlouhodobě stabilní.
Občané města existenci městské policie stále plně vnímají a využívají ji. MP je službou
města pro občany, která je důležitá a nezastupitelná. Občané se na MP mohou obracet v
nejrozličnějších situacích od maličkostí až po velmi závažné záležitosti.
Rozebírat zde jednotlivé položky výslednosti by nebylo účelné, neboť čísla jsou uvedena v
tabulce a meziroční posun je možno porovnat nahlédnutím do této tabulky, kde právě pro
tento účel jsou i výsledky za rok 2005.
Počet zaměstnanců MP Děčín zůstává stejný jako v minulém roce a zatím se jeví jako
optimální. V roce 2007 není počítáno s početními změnami personálního stavu MP Děčín.

2. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců
počet zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2007
ředitel MP Děčín 1
zástupce ředitele MP Děčín 1
strážník pověřený kontrolní činností 1
strážník instruktor výcviku 1
strážník dozorčí služby - operační 4
velitel okrsku Boletice nad Labem 1
velitel okrsku Bynov 1
strážník pověřený preventivní činností 2
zaměstnanec pro prevenci kriminality 1
strážník 40
obsluha kamerového systému 4
technickohospodářská pracovnice 1
Celkem 58
Došlo ke zvýšení počtu strážníků na úkor pracovníků kamerového systému. V průběhu
roku 2007 dojde k naplnění plánovaného početního stavu zaměstnanců MP přijetím
strážníků. Počet zaměstnaců pro obsluhu kamerového systému se měnit nebude, neboť
stávající se v praxi ukázal jako plně postačující. Pro srovnání celkový početní stav MP
Děčín k 01. 01. 2006 činil 60 zaměstnanců, což je stav, který bude naplněn i v roce 2007.
Odchody zaměstnanců od Městské policie Děčín za rok 2005.
V roce 2006 skončili pracovní poměr tři zaměstnanci. Všichni rozvázali pracovní poměr
dohodou. Pro srovnání v roce 2005 odešlo pět zaměstnanců.

3. Služebny Městské policie Děčín
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, v ulici Na valech 156/6. Zde je stanoviště
operační služby, odkud jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště obsluhy kamerového
systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a kompletní zázemí pro strážníky
(šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní a střeliva...).
Služebny v Děčíně 9 - Bynov a v Děčíně 32 - Boletice, slouží pouze jako odpočinkové a
sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v těchto okrscích.
Stálá služba pro okrsek Děčín - Boletice zůstává stejná jako v minulém roce stejně jako na
okrsku v Děčíně - Bynov. Obsazení těchto dvou okrsků strážníky pro nepřetržitý dohled je
zatím nezbytný. Toto opatření se setkává s i s kladnou odezvou občanů.

4. Kamerový systém
Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a
pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech
oblastech bezpečnosti ve městě. Jeho výslednost se neustále zvyšuje, což je vidět
zejména na počtu zákroků strážníků, které jsou provedeny za základě jeho poznatků.
Nezanedbatelným přínosem je kamerový systém i v oblasti prevence.
Kamerový systém pomáhá zejména při odhalování pachatelů nejrůznějšího protiprávního

jednání nejen při činu samém, ale také zpětně pomocí záznamů. Odhaleni a následně
zadrženi byli pachatelé vloupání do motorových vozidel a krádeží motorových vozidel.
Dále bylo mnohokrát odhaleno znečišťování veřejného prostranství, žebrání apod. V
několika případech bylo včas zjištěno napadení občanů a zásah hlídky díky tomu mohl být
bezprostřední a účinný. Kamerový systém pomáhá i při sledování pachatele během útěku
a k navigaci hlídek v terénu. V několika případech byl kamerovým systémem spatřen ležící
člověk, kterému byla následně přivolána záchranná služba. Díky odhalením kamerového
systému se v mnoha případech předešlo spáchání různých trestných činů, či přestupků.
Kamerový systém je vybaven záznamovým zařízením a veškeré záběry jsou nahrávány.
Záznamy jsou archivovány zhruba po dobu deseti dnů. MP Děčín v současné době
disponuje dvanácti kamerami. Všechny kamery jsou otočné a jsou opatřeny motorickým
zoomem. Záznam z těchto kamer je pořizován v digitální formě pomocí zařízení
Multiscope II s přidaným harddiscovým polem. Kapacita záznamu se pobybuje okolo
deseti dnů. Toto zařízení umožňuje mnohem snažší a jednodušší vyhledávání zájmových
scén, jejich další archivaci a poskytování těchto scén PČR pro další šetření. Záznamy jsou
PČR předávány v digitální formě. Po dohodě s PČR jsou vždy vytipovány nejrizikovější
lokality a těm je pak věnována náležitá pozornost obsluhy kamerového systému. Ohledně
kamerového systému funguje úzká spolupráce s PČR, zejména při vyhodnocování
záznamů, vyhledávání pachatelů nejrůznější trestné činnosti a vytipovávání záběrů pro
další archivaci. Vyžádané záznamy PČR jsou vždy vyhotoveny a PČR předávány k
dalšímu využití.
V roce 2006 došlo k instalaci jedné nové kamery a k přesunu jedné kamery na výhodnější
místo. Obě tyto akce byly realizovány z poskytnuté dotace MV s desetiprocentní účastí
města. V roce 2007 se počítá s rozšířením kamerového systému minimálně o jeden
kamerový bod, který by měl být umístěn v Děčíně 3.

5. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici pět vozidel Škoda Fabia combi.
Všechna vozidla jsou plně využívána. V roce 2007 je v plánu vozový park obnovit
výměnou jednoho až dvou vozů.

6. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín - výstroj
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro letní i
zimní období.

7. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín - výzbroj
MP Děčín disponuje dostatečným počtem pistolí pro výkon služby. Každý strážník má
přidělenou svou "osobní" zbraň.

8. Spojovací prostředky (RDST) užívané Městskou policií Děčín
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Radiové vybavení MP Děčín je
dostatečné. Radiovou síť MP Děčín spravuje, na základě uzavřené smlouvy s firmou
Jaroslav Janda Praha (po předchozím schválení Radou města). Roční náklady pro město,
které z této smlouvy vyplývají jsou asi 9 tis. Kč.
Na služebně MP Děčín je umístěna RDST Integrovaného záchranného systému, která
slouží v případě mimořádných událostí k rychlému spojení se všemi bezpečnostními
složkami v Děčíně.

9. Pult centralizované ochrany (PCO) umístěný na služebně Městské policie
Děčín
Městskou policií Děčín je provozován PCO firmy RCS Děčín podle uzavřené smlouvy. Na
tento PCO je v současné době napojeno celkem 78 objektů, z toho 34 objektů města a 44
objektů komerčních.
Výhodou PCO je menší nutnost fyzického hlídání objektů, které jsou na PCO napojeny.

10. Počítačové vybavení Městské policie Děčín
Průběžně dochází k potřebné obnově a modernizaci počítačového vybavení. MP Děčín
patří k moderně vybaveným policiím disponující prostředky potřebnými pro policejní práci v
terénu i na služebnách.
U dozorčí služby je umístěno záznamové zařízení, které umožňuje zaznám veškerých
telefonních i rádiových hovorů.

11. Internet
V rámci internetových stránek Města Děčín jsou vytvořeny i stránky Městské policie Děčín,
které informují veřejnost o struktuře, poslání a činnosti MP Děčín. Těmito stránkami je
současně splněn i požadavek zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k
informacím.
Na těchto stránkách jsou umístěny i texty určené pro přednáškovou činnost na školách v
oblasti prevence kriminality, které takto mohou využívat i strážníci v jiných městech a
mohou být využity i učiteli.
V listopadu 2005 byly spuštěny nové stránky MP Děčín, které jsou neustále aktualizovány
a doplňovány. http://mp.mudecin.cz/ Odkaz na tyto stránky je umístěn i na oficiálních
stránkách městského úřadu. Stránky si spravují strážníci sami.

12. Fyzická a střelecká příprava strážníků Městské policie Děčín
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Vzhledem ke
stoupající agresivitě pachatelů trestných činů i přestupků je i nadále potřeba věnovat této
problematice zvýšenou pozornost, aby počet zranění strážníků ve službě byl co nejmenší.
Od roku 2004 jsou zavedeny povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do
hodnocení každého jednotlivého strážníka. Místnost v budově magistrátu určená pro

výcvik strážníků byla dovybavena potřebným zařízením.
Strážníci mají dále k dispozici posilovny v Děčíně 32 a v Děčíně 1, které na základě
smlouvy mohou využívat bez omezení. Výcvik mužstva pak probíhá v tělocvičně
Gymnázia Děčín, také na základě uzavřené smlouvy.
Výcvik i fyzické prověrky vede strážník s potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi
i oficiálními zkouškami a osvědčeními potřebnými pro tuto činnost.
Střelecká příprava probíhá několikrát ročně formou povinné ostré školní střelby na cvičné
střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby, tak i z dovednosti
zacházení se zbraní. I střelecká dovednost je promítána do hodnocení strážníků.

13. Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení.
Každý strážník, který nastoupí k MP absolvuje povinně rekvalifikační kurz (policejní školu)
v trvání osmi týdnů, který je zakončen zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito
zkouškami strážník získá osvědčení k výkonu služby strážníka MP. Pravidelně jednou za
tři roky musí být zkoušky opakovány, což vyplývá ze zákona.
Průběžné školení a přezkušování strážníků probíhá vždy při ranních poradách. Úroveň
znalostí zákonů, vyhlášek, předpisů apod. je promítána do hodnocení strážníků.
V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou
strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový příplatek),
případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry hodnocení jsou
všichni strážníci seznámeni. Po tříletém fungování tohoto systému lze konstatovat, že
kvalita strážníků ve všech ohledech se značně zvýšila. Systém se skutečně ukázal jako
silně motivující, kdy každý strážník může sám aktivně ovlivnit své finanční ohodnocení. V
rámci ČR tento systém převzalo již asi čtyřicet městských policií. Toto motivujícího
opatření by i do budoucna mělo zaručit spravedlivé difencované odměňování jednotlivých
strážníků podle kvality a množství odváděné práce, schopností a dovedností.
Hodnocení provádí všichni velitelé směn, velitelé okrsků, strážník pověřený kontrolní
činností, strážník pověřený vedením fyzického a střeleckého výcviku, zástupce ředitele MP
a ředitel MP. Každý hodnotitel postupuje podle dostupných objektivních informací a
poznatků o jednotlivých strážnících tak, aby hodnocení bylo kvalitní a reálně vypovídající.
Mzdy všech strážníků jsou tvořeny a vypláceny podle platné legislativy.

14. Porady v rámci Městské policie Děčín
Každý pracovní den je organizována porada při nástupu denní služby, které se účastní
celá směna, ředitel MP nebo jeho zástupce. Cílem této porady je stanovení úkolů,
provedení poučení a seznámení s novými předpisy, vyhláškami apod. Jednou měsíčně je
organizována porada vedení MP Děčín za účasti ředitele MP, zástupce ředitele MP,
velitelů směn a strážníka pověřeného kontrolní činností. V případě potřeby je svolána
operativní porada.

15. Informovanost vedení města o práci Městské policie Děčín
Pravidelně jednou týdně je zpracována tabulkově výslednost MP Děčín. Tento materiál je
předáván každé pondělí primátorovi města. Primátorovi města je elektronicky pravidelně
předáván kompletní zápis z každé směny. Další informace jsou poskytovány operativně, či
na požádání nebo při závažnější události.

16. Schránky Městské policie Děčín
V současné době době jsou na území města dvě funkční schránky a to v Děčíně 9 - Bynov
na nákupním středisku TESCO a v Děčíně 32 - Boleticích na budově služebny MP.
Veřejnost má dále možnost předávat nalezené věci, doklady, či připomínky na hlavní
služebně MP Děčín, či jiným příslušným úřadům.
Veškeré doklady, které jsou nalezeny ve schránkách nebo jsou občany předány přímo na
služebnu MP, jsou neprodleně protokolárně postupovány příslušným orgánům.
Náměty, stížnosti, či připomínky, včetně anonymních, jsou vždy okamžitě adekvátně
řešeny.

17. Spolupráce s dalšími odbory Magistrátu města Děčín
Spolupráce se všemi odbory Městského úřadu Děčín probíhá podle potřeby. Tato
spolupráce je bezproblémová a na velmi dobré úrovni, což je základním předpokladem pro
kvalitní výkon práce při zabezpečování mnoha oblastí života města.

18. Spolupráce v rámci IZS
Spolupráce v rámci IZS Děčín je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie, i když
není ze zákona hlavní složkou IZS, se účastní převážné většiny zásahů IZS. Strážníci plní
celou řadu úkolů při zásazích, zejména přímou účastí na zásahu a zabezpečování míst
zásahů.

19. Spolupráce Městské policie Děčín s Policií ČR v Děčíně
Spolupráce obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a v systému
bezpečnosti města je naprosto nevyhnutelná. Společné hlídky jsou organizovány vždy
podle potřeby v rámci konkrétních akcí. Velký důraz je kladen na spolupráci na úrovni
vedení policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace jednotlivých složek při plnění
společných úkolů. Případné společné hlídky jsou organizovány naprosto cíleně za účelem
dosažení co největšího užitku tohoto opatření.
Podle potřeby probíhají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. Před akcemi většího
rozsahu, které jsou organizovány na území města, jsou tyto porady vždy. Nejdůležitějším
partnerem MP Děčín při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě je
Oddělení hlídkové služby PČR a DI PČR.

20. Mimořádné události v rámci Městské policie Děčín
V roce 2006 nedošlo u MP Děčín k žádné mimořádné události.

21. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín
V roce 2006 došlo k pěti pracovním úrazům strážníků MP Děčín z toho dva byly
způsobeny při výcviku a tři při výkonu služby z čehož jeden při zadržení nebezpečného
pachatele. Všechny tyto úrazy si vyžádaly pracovní neschopnost.
Pro srovnání v roce 2005 došlo ke třem pracovním úrazům.
K porušení předpisů BOZP nedošlo.

22. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín
S redaktory několika tiskovin a rádií probíhá úzká spolupráce. Informace o činnosti MP
Děčín zveřejňuje i kabelová televize.
Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané pomocí Internetu či přímým
dotazem na vedení MP Děčín.

23. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty
V rámci MP Děčín byli vyčleněni dva strážníci, kteří se zabývají přednáškovou činností na
děčínských školách. Navštěvovány jsou základní, speciální, zvláštní a střední školy včetně
učilišť.
Přednášková činnost probíhá nepřetržitě. Tématický rozsah přednášek je velmi široký a v
současné době jsou hlavní témata těchto přednášek vyvěšena na internetu v rámci
stránek MP Děčín, přičemž mohou být využita učitely, rodiči, i samotnými žáky. Tento
materiál je volně ke stažení a je dále doplňován a dopracováván v souladu s novými
poznatky a potřebami. Samozřejmě, že přednášky s použitím nesčetných příkladů z praxe
a diskusí žádný text nenahradí.
Dva strážníci provedli v roce 2006 celkem 802 hodinových přednášek na 28 školách.
Mimo provádění přednáškové činnosti jsou tito strážníci zařazováni do směn. Na přípravě
přednášek i na jejich realizaci spolupracuje i samostatný pracovník prevence kriminality,
který se zaměřuje především na otázku zneužívání drog a jiných omamných látek. Tento
pracovník má v tomto oboru potřebné vzdělání. Současně je i manažerem prevence
kriminality a tajemníkem Komise prevence kriminality.
V roce 2006 byly realizovány dva projekty prevence kriminality v rámci projektu
"Partnerství" na kterých finančně participuje MV ČR. V jednom případě se jedná o instalaci
nového kamerového bodu v Děčíně 1 v ulici Pohraniční stráže a o přesun jedné kamery na
výhodnější místo. Druhá záležitost se týká instalace dalších dvou světelných tabulí, které
mají řidiče upozorňovat na nedodržování maximální povolené rychlosti ve městě. Jedna
tato tabule byla umístěna v Děčíně 31 na ulici Vítězství ve směru z centra a druhá v
Děčíně 2 na Kamenické ulici ve směru do centra. Místa pro umístění obou tabulí byla
vytipována ve spolupráci s dopravním inženýrem PČR. V rámci tohoto projektu bylo
získáno dále záznamové zařízení, které by do budoucna mohlo být pomocníkem při
odhalování původců černých skládek, vandalství a pod.

24. Spolupráce s Mediační a probační službou - obecně prospěšné práce
Městská policie Děčín aktivně spolupracuje s Probační a mediační službou a provádí
dohled nad osobami, které jsou odsouzeny k vykonání obecně prospěšných prací. Od
počátku spolupráce uzavřela Městská policie Děčín smlouvu se 156ti odsouzenými. Z toho

je 78 odsouzených v současné době ve výkonu a 35 odsouzených si trest již řádně
odpracovalo. Vráceno k proměně trestu bylo 46 odsouzených. Odsouzení jsou využíváni
převážně k úklidovým pracem na celém území města.

25. Plnění provozního rozpočtu
Rozpočet na rok 2006 byl čerpán v rozsahu 95% celkového objemu přidělených finančních
prostředků.
Rozpočet 3 050 000,- Kč
Čerpání 2 895 777,- Kč
Úspora 154 222,- Kč

26. Telefonní čísla na MP Děčín
ředitel 412 593180
zástupce ředitele 412 593181
operační služba 156 (linka tísňového volání)
412 516 516
412 593 183
724 897 441
725 062 721
sekretariát 412 593 185
fax 412 593 181
e-mail: marcel.horak@mmdecin.cz , mestska.policie@mudecin.cz

27. Výkon služby pro jinou obec
V roce 2006 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Děčín a obcí
Huntířov pro výkon služby MP Děčín v této obci. Služba je zaměřena čistě na rekreační
středisko Stará Oleška. Uzavření této smlouvy inicioval starosta obce Huntířov. Služba
byla vykonávána jen v sezóně. V souvislosti s touto činností bylo odslouženo 38 hodin v
šesti směnách. Najeto bylo 199 km. Náklady na tuto činnost byly, v souladu se smlouvou,
vyfakturovány obci Huntířov.

28. Parkovací automaty
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín. Je
zajišťován výběr automatů a kompletní servis. Za celý rok 2006 bylo vybráno 2 840 848
Kč. Náklady na servis (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny atd.) činily 353 380 Kč. V
souvislosti s touto činností bylo najeto 1 820 km.

29. Parkovací karty
Od roku 2006 jsou parkovací karty vydávány a tvořeny MP Děčín. Za rok 2006 bylo
vydáno 748 parkovacích karet v celkové hodnotě 775 975 Kč.

30. Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
Od 1.7.2006 vstoupila v platnost novela tohoto zákona, která rozšířila strážníkům
pravomoce. Všichni strážníci absolvovali povinné školení z této novely. Všechny nové
pravomoce jsou strážníky MP Děčín využívány. Jedním z přínosů je zrychlení
projednávání mnoha přestupků, kdy již není zapotřebí k projednání přestupku přítomnost
PČR.
V souvislosti s touto novelou byl pro potřeby MP Děčín pořízen radar pro měření rychlosti
vozidel. Toto zařízení se osvědčilo a je plně využíváno.

31. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2006
a. v roce 2006 dosáhnout minimálně stejných výsledků jako v roce 2005 - splněno
b. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2005 a dále ji zlepšovat
- splněno
c. udržet situaci ve všech oblastech veřejného pořádku alespoň na úrovni roku 2005 splněno
d. dopracovat v rámci MP a zavést do provozu systém pro evidenci veškerých písemností
v digitální podobě, evidenci událostí, přestupků, přestupců, pokut, výslednosti, výdeje
zbraní, RDST a pod., - nesplněno, ukázalo se, že žádný z dosud dostupných systémů
není vyhovující a navíc by si toto opatření vyžádalo personální nárůst o jednoho
administrativního pracovníka na každou směnu
e. získat dotační tituly z programu pro prevenci kriminality "Partnerství" - splněno
f. v případě získání dotací realizovat projekty na které budou dotace určeny - splněno
g. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků - splněno
h. rozvíjet preventivní činnosti MP Děčín, minimálně udržet současný stav - splněno
i. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplývají z příslušných novel
zákonů - splněno

32. Plán MP Děčín pro další období
a. v roce 2007 udržet minimálně stejné výsledky jako v roce 2006,
b. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2005 a dále ji zlepšovat,
c. udržet situaci ve všech oblastech veřejného pořádku alespoň na úrovni roku 2006,
d. zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě preventivními i represivními dostupnými
prostředky,
e. získat dotační tituly z programu pro prevenci kriminality "Partnerství" na rok 2007,
f. v případě získání dotací realizovat projekty na které budou dotace určeny,
g. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků,
h. rozvíjet preventivní činnosti MP Děčín, minimálně udržet současný stav,
i. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných novel
zákonů.

33. Příloha: Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od
01.01.2006 do 01.01.2007 v číslech s porovnáním výsledků předchozího
roku.

V Děčíně dne 20. 01. 2007

Zpracoval: Marcel Horák
ředitel Městské policie Děčín

