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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.
Základní výslednost MP Děčín je vystižena ve statistické tabulce "Zpráva o
výslednosti MP Děčín za období od 1.1.2009 do 31.12.2009", která je přiložena k této
zprávě.
Z celkové výslednosti vyplývá zvýšení počtu přestupků řešených Městskou policií
Děčín. Dle přiložené tabulky dosáhl celkový počet řešených přestupků počtu 11 835.
K tomuto je nutno připočítat 166 přestupků, které byly hlídkami městské policie předány
k dořešení Policii České republiky a 153 přestupků, které byly městskou policií předány
orgánům příslušným k řešení těchto přestupků či správních deliktů. Celkový počet
řešených odhalených přestupků tak v konečném součtu dosáhl 12 154. V porovnání
s rokem 2008 je to celkový nárůst o 954 přestupků.
Z celkového počtu tvoří největší podíl přestupky, které se dotýkají
problematiky dopravy, kterých řešily hlídky městské policie celkem 7933. I přes toto číslo
je z výsledků znát výraznější odklon od problematiky dopravy v porovnání s uplynulými
roky. Důvodem je jednak pokles přestupků v této oblasti, jednak výrazné zaměření na
veřejný pořádek, tedy na jednání, které veřejnost dlouhodobě vnímá jako jeden
z nejpalčivějších problémů. Zejména v druhé polovině roku se městská policie velice
intenzivně zaměřila na problematiku krádeží, které se rozmohly v obchodech v centru
Děčína a Podmokel. Tuto trestnou činnost mají z valné většiny na svědomí skupinky
narkomanů, kteří si drobnými krádežemi opatřují peníze. Městská policie proto přistoupila
ke změně systému služeb (viz další kapitola), jejímž výsledkem je výrazné zlepšení
situace, což potvrzují sami občané i provozovatelé obchodů. Dalším faktorem je
důkladnější zaměření na okrajkové části města, zejména sídliště Boletice, Bynov a lokalitu
Děčína VI.
Pokles počtu spáchaných přestupků lze také vypozorovat u přestupků, které se
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týkají nezaplacení parkovného ve městě. Nápad přestupků je řádově o stovky nižší než
v předešlém roce i přesto, že dohled nad touto problematikou vykonává městská policie ve
stejném rozsahu. Lze se oprávněně domnívat, že motoristé jsou následkem mnoha kontrol
opatrnější a parkovné raději uhradí v automatu nebo si koupí parkovací kartu. Tuto
hypotézu potvrzuje fakt, že počet vydaných parkovacích karet se výrazně zvýšil, stejně
jako částka vybraná v roce 2009 v hotovosti z automatů. Motoristé navíc nově využívají i
službu systému SMS parkovného.
Výrazně zvýšený je počet přestupků týkajících se porušení vyhlášky o zákazu
požívání alkoholu na veřejnosti, který dosáhl počtu 732. Nárůst je daný dobou účinnosti
vyhlášky vydané v pololetí roku 2008. Po schválení vyhlášky postupovali strážníci nejprve
benevolentněji a na porušování vyhlášky přestupce upozorňovali bez udělení sankce.
Situace je tak srovnatelná s rokem 2008. Vyhlášku lze hodnotit z pohledu městské policie
jako velmi přínosnou.
Zvýšení cca o tři sta protiprávních skutků zaznamenala městská policie v oblasti
veřejného pořádku, kdy strážníci řešili celkem 1943 přestupků. Zvýšení počtu odhalených
a vyřešených přestupků je dáno změnou priorit, kdy se městská policie začala na
problematiku veřejného pořádku intenzivněji zaměřovat, svou roli sehrála i modernizace
kamerového systému. Díky moderní technologii došlo ke zvýšení efektivity kamerového
systému a následně i zvýšení počtu odhalených protiprávních jednání zaznamenaných
kamerovým systémem.
Z výslednosti dále vyplývá, že občané ve stále větší míře důvěřují městské policii a
neváhají se na ni obrátit s žádostí o pomoc při řešení svízelných životních situací různého
druhu, počínaje radou, na které instituce se obrátit, přes oznámení přestupků až po žádost
o zásah proti pachatelům závažných trestných činů. Celkový počet řešených událostí (bez
započtení řešení přestupků), dosáhl 10 664. Jedná se o výjezdy na základě oznámení
občanů, asistence příslušným orgánům, hlídkovou činnost dle instrukcí operační služby a
další úkony realizované hlídkami městské policie.

2.Nové právní předpisy
Od dubna 2009 je účinné nové nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní
komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla
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jen za sjednanou cenu. V rámci nařízení došlo k rozšíření zpoplatněné parkovací zóny o
lokalitu Revoluční náměstí a zbývající část ul. Jeronýmova. Nařízení zároveň stanovuje
novou formu hrazení sjednané ceny, a to prostřednictvím SMS (viz další kapitoly). Již v
polovině roku 2008 vstoupila v účinnost vyhláška města č. 2/2008 regulující požívání
alkoholu na veřejnosti. S odstupem času lze vyhlášku vyhodnotit jako velice přínosnou pro
zajištění veřejného pořádku ve městě. V lokalitách, kde je konzumace alkoholu zakázána,
výrazně poklesl počet stížností občanů na postávající obtěžující opilce, což je
jednoznačným důkazem toho, že vyhláška má své opodstatnění. V této souvislosti je
městskou policií využíván nový přístroj na detekci alkoholu, který je schopen určit
množství alkoholu nejen v dechu, ale i v samotném nápoji. S tímto detektorem strážníci
dostali do ruky nástroj, který jim pomáhá nejen při kontrolách dodržování vyhlášky, ale i při
kontrolách motoristů a při kontrolách zaměřených na podávání alkoholu mladistvým a
nezletilým v barech a restauracích.

3. Změna systému hlídkové služby v lokalitách Děčín I, Děčín
IV a Děčín VI
V druhém pololetí roku 2009 došlo k výrazné změně systému hlídkové služby
v lokalitách Děčína I a Děčína IV. Změnou systému služeb došlo k posílení hlídek v obou
centrech statutárního města Děčín tak, že na obě lokality dohlíží kromě autohlídek
nepřetržitě pěší hlídky městské policie. Ke změně systému služeb došlo na základě
statistik kriminality a přestupků, kdy byl vykázán zvýšený nápad právě v těchto lokalitách.
Městská policie tímto opatřením zareagovala na opakované podněty obyvatel i podnikatelů
v této lokalitě, kteří byli často ohrožováni zejména pachateli drobné majetkové kriminality.
Působením hlídek městské policie došlo k obratu ve vývoji zejm. drobné majetkové a
násilné kriminality.
Obecně lze konstatovat, že došlo ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel obou lokalit
s ohledem na to, že pohyb uniformované hlídky v ulicích je považován za nejúčinnější
nástroj prevence kriminality. Hlídkami městské policie je vedena evidence kontrolovaných
osob při výkonu služby a to v rámci policejního informačního systému Memphis. Databáze
je využívána zejména Policií České republiky, která tak získává detailní časovou i
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prostorovou mapu pohybu potenciálně závadových osob. Díky vytvářené databázi došlo
k vyřešení řady trestných činů a přestupků.

4. Projekt spolupráce s romskou komunitou při zabezpečování
veřejného pořádku v lokalitě Děčína XXXII
V lokalitě Děčína XXXII eviduje městská policie zvýšený výskyt závadových osob, tj.
bezdomovců, lidí pod vlivem omamných látek a zejména alkoholu. Jedním z faktorů, které
se významně podílejí na tomto stavu, je provoz více než desítky heren a barů. V lokalitě
tak dochází k páchání přestupků i trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví, řízení
motorových vozidel pod vlivem alkoholu, podávání alkoholu mládeži, poškozování cizí
věci, krádeže, vloupání do motorových vozidel a jejich krádeže atd. Z přestupků řešených
městskou i státní policií jsou frekventované zejména přestupky proti veřejnému pořádku
(rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství), a to zejména ze strany
návštěvníků těchto zařízení. Problémem se stává i soustředění obyvatel ze sociálně
slabšího prostředí v jedné z lokalit sídliště v Děčíně XXXII. Jedná se o čtyři panelové
domy, ve kterých převažují lidé ze sociálně slabšího prostředí, naprostou většinu obyvatel
těchto domů pak tvoří Rómové. Právě soužití s Romy je v lokalitě Děčína XXXII
problematickou záležitostí zejména z pohledu ostatních obyvatel sídliště. Městská i státní
policie evidují zvýšený počet výjezdů na žádost občanů, kteří si stěžují hlavně na časté
rušení nočního klidu, znečišťování okolí, porušování vyhlášky regulující konzumaci
alkoholu na veřejnosti i zneužívání omamných látek.
Výrazným problémem je provoz zmíněných heren a barů, které jsou v drtivé většině
navštěvovány právě obyvateli zmíněných panelových domů. Ze strany návštěvníků
dochází k častým konfliktům jak s obsluhou, kdy městská i státní policie mnohokrát
zasahovala ve chvíli, kdy se schylovalo k hromadným rvačkám, tak i s ostatními obyvateli
lokality. Frekventovaným problémem je opakované odkládání odpadu mimo k tomu určená
místa případně odhazování částí nepotřebného nábytku, ledniček apod. dovezeného ze
zahraničí, což je činnost, kterou se živí právě část Romských obyvatel sídliště.
Výše zmíněné problémy posilují negativní postoje obyvatel sídliště zejména vůči
Romským obyvatelům.
Z výsledků činnosti Městské policie Děčín vyplývá, že v lokalitě Děčína XXXII
strážníci řešili v průběhu měsíců ledna – října 2009 bezmála 500 přestupků, z nichž
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převažující část tvořily přestupky proti veřejnému pořádku. Na lokalitu dohlíží stálá služba
Městské policie Děčín, hlídky se v lokalitě střídají ve dvanáctihodinových směnách.
V případě potřeby vyjíždí do lokality autohlídka, která zasahuje v případě nahlášení více
událostí nebo při závažnějším narušení veřejného pořádku.
Výše uvedeným negativním jevům lze předcházet pouze pravidelným dohledem. Po
zásahu policie dochází pouze k dočasnému zlepšení stavu, situace se během krátké
chvíle vrací do stejných kolejí. Významnou pomocí v lokalitě je kamerový systém
provozovaný Městskou policií Děčín.
K částečnému zlepšení co se čistoty veřejných prostranství v lokalitě Děčína XXXII
týče, došlo po zavedení tzv. veřejné služby, v rámci které se na úklidu podílejí v rozsahu
několika desítek hodin měsíčně právě obyvatelé ze sociálně slabšího prostředí dané
lokality. Lze konstatovat, že se díky veřejné službě částečně mění pohled ostatních
obyvatel lokality na Romy, na které tak není pohlíženo jako na pouhé pasivní příjemce
sociálních dávek.
Ke zlepšení stavu je nezbytně nutné zapojit právě příslušníky romské komunity do
řešení problematického soužití v lokalitě Děčína XXXII. Jednou z cest byla snaha získat
strážníky městské policie právě z řad místních Romů. Tato iniciativa se ale nesetkala
s úspěchem i přesto, že probíhala dlouhodobě, přičemž se stejným problémem se
potýkala i řada jiných měst v celé republice.
V lokalitě dále působí romské občanské sdružení, které se zaměřuje na práci
s dětmi, provozováno je nízkoprahové centrum. K účinnému působení na mnohdy
problémovou romskou komunitu je ale potřeba, aby na samotné Rómy působili v rámci své
občanské autority samotní Rómové, kteří mají potřebný respekt. Všeobecná shoda panuje
v tom, že jedinci, kteří by byli ochotni při zajišťování veřejného pořádku pomoci, by neměli
být určeni tzv. shora, ale mělo by jít o iniciativu samotných Romů.
V průběhu měsíců července – srpna 2009 došlo k několika jednáním se zástupci
Romské komunity, kteří projevili z vlastní iniciativy zájem podílet se na řešení problémů
v lokalitě Děčína XXXII. Výsledkem jednání byla dohoda, v rámci které čtyři zástupci
Romů začali s touto činností v rámci institutu tzv. veřejné služby s tím rozdílem, že jejich
náplní práce nebyl úklid veřejných prostranství jako u ostatních pracovníků veřejné služby,
ale právě dohled nad veřejným pořádkem, spolupráce s městskou policií a působení na
problémové jedince nebo rodiny. Další dva zástupci Romů nabídli své služby jako
dobrovolníci bez nároku na jakoukoli mzdu či výhodu.
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K náplni pracovní činnosti pracovníků veřejné služby vykonávajícím činnost v odlišném
režimu, je především pravidelný dohled u místní základní školy, kde vysoké procento tvoří
právě žáci romské národnosti a opakovaně zde dochází k vzájemnému napadání žáků,
projevům šikany, ale i k rizikovému chování ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. Díky pravidelnému dohledu u místní školy vešla nová služba
a romští dobrovolníci do většího povědomí veřejnosti, která službu zhodnotila jako
přínosnou.
Kromě dohledu u místní školy je stabilní náplní práce kontakt s problémovými
romskými rodinami, jejichž členové jsou častými pachateli přestupků proti veřejnému
pořádku (zejm. znečišťování veřejného prostranství, ukládání odpadů mimo určená místa
či rušení nočního klidu).
S odstupem dvou měsíců od zavedení služby lze konstatovat, že počet stížnosti na
problémové soužití s Romy v boletickém sídlišti výrazně klesl, znatelný je zejména pokles
počtu přestupků proti veřejnému pořádku v lokalitě. Působení v rámci občanské autority ze
strany samotných Romů se jeví jako účinné opatření, které vhodně doplňuje činnost
městské i státní policie v lokalitě a pomáhá řešit dlouhodobě neřešitelné a neřešené
problémy.
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto, že jeden z dobrovolníků, který vznik
služby inicioval a její chod po praktické stránce zajišťoval, se stane zaměstnancem
Městské policie Děčín. K jeho náplni práce bude stejně jako do současné doby patřit
spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem, ale i zprostředkování kontaktu
s problémovými rodinami např. v případě potřeby řešení záležitostí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví magistrátu města Děčín. Dotyčný bude v rámci městské policie zařazen do
sekce prevence kriminality a bude přímo řídit a koordinovat činnost pracovníků veřejné
služby, kteří budou i nadále zaměřeni na spolupráci při dohledu nad veřejným pořádkem.
S celým tímto systémem dohledu Romů nad Romy se seznámili i zástupci
Ministerstva vnitra ČR, kteří se přijeli osobně opakovaně do lokality podívat. Následně si
nechali celý systém tohoto přístupu písemně zpracovat s tím, že jej budou doporučovat
k zavedení v dalších městech, která se potýkají s podobnými problémy.
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5. Platební terminály využívané městskou policií
Od druhého pololetí roku 2009 využívá Městská policie Děčín mobilní platební
terminály České

spořitelny,

které

umožňují přijímat

platby za

blokové

pokuty

bezhotovostně platební kartou. Hlídky mají k dispozici celkem tři mobilní terminály, které
s sebou vozí autohlídky městské policie. Do současné doby je počet plateb přijatých
prostřednictvím mobilních platebních terminálů minimální, lze ale očekávat jejich větší
využití v dohledné budoucnosti, neboť od plateb v hotovosti je obecně ustupováno.
Městská policie zavedením bezhotovostních plateb zareagovala na opakované žádosti
obyvatel, kteří tak získali další možnost platby pokuty na místě a ušetří tak následně čas i
peníze za placení pokuty složenkou nebo na pokladně magistrátu.

6. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců
Počet zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2010
ředitel MP Děčín 1
zástupce ředitele MP Děčín 1
strážník instruktor výcviku 1
strážník dozorčí služby - operační 4
velitel okrsku Boletice nad Labem a Bynov 1
strážník pověřený preventivní činností 2
terénní pracovník městské policie 1
strážník 43
obsluha kamerového systému 5
technickohospodářská pracovnice 1
Celkem 60
Na přímém výkonu služby se účastní 58 zaměstnanců MP.
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7. Služebny Městské policie Děčín
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice 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 nad Labem, slouží pouze
jako odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v
těchto okrscích. Okrsky jsou většinou nepřetržitě obsazeny strážníky, výjimkou jsou
mimořádné události, kdy je potřeba posílit službu v centrálních částech města. Již v roce
2008 došlo k posílení počtu strážníků v Děčíně 32. Činnost tamních hlídek je
koordinována velitelem okrsků, který je za svoji činnost přímo zodpovědný řediteli městské
policie.
V Děčíně 32 byly zkušebně zavedeny úřední hodiny. Toto opatření se zatím
osvědčuje jako vhodný nástroj pro přímý kontakt s občany a bude pro další období zatím
zachováno.

8. 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, čehož
v hojné míře využívá Policie České republiky, které se tak díky těmto záznamům podařilo
zpětně usvědčit celou řadu pachatelů. 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.
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Kamerový systém pomáhá i při sledování pachatele během útěku a k navigaci hlídek v
terénu. V několika případech byl kamerovým systémem spatřen ležící člověk na ulici,
kterému byla následně poskytnuta první pomoc nebo přivolána záchranná služba. Díky
odhalením kamerového systému se v mnoha případech předešlo spáchání různých
trestných činů, či přestupků.
Již v průběhu roku 2008 došlo k rozsáhlé modernizaci jádra kamerového systému a
výpočetní techniky využívané obsluhou kamerového systému. Modernizace, která si
vyžádala investici ve výši bezmála dvou milionů korun, znamená zejména kompletní
digitalizaci systému, který již technicky zcela zastaral. Modernizace jádra umožnila do
budoucna další rozšíření kamerového systému, který je, jak ukazují zkušenosti, jedním
z nejúčinnějších prostředků prevence kriminality. V rámci obnovy došlo k výraznému
rozšíření a zejména zkvalitnění doby záznamu z kamer. V současné době se tato doba
prodloužila z původních sedmi dnů na současných třicet dnů, to znamená podstatnou
výhodu při případném zpětném dohledávání událostí spojených s podezřením ze spáchání
trestného činu nebo přestupku. Záznam je navíc ukládán téměř v reálném čase ve vyšším
rozlišení. To je v porovnání se stavem před modernizací výrazný kvalitativní posun.
V souvislosti s modernizací systému se projevilo technické zastarávání některých
kamer. V průběhu roku 2009 došlo k výměně těch kamer, které pro vysokou poruchovost a
nespolehlivost přestávaly stačit současným požadavkům městské policie. Vyměněny byly
celkem tři kamery, a to ve čtvrti Boletice. Moderní kamery umožňují rychlý pohyb a
zaostření aktuální situace, případné sledování zájmových cílů je tak mnohem účinnější a
efektivnější. V dohledné budoucnosti bude nutné přistoupit k další etapě modernizace
kamerového systému v centrálních částech města.

9. Mobilní kamery Městské policie
V souvislosti s nárůstem počtu řešených přestupků i nárůstem agresivity pachatelů
přestupků i trestných činů začala Městská policie Děčín v závěru roku 2009 využívat
mobilní minikamery, které slouží pro zaznamenávání jednání s přestupci případně
zaznamenání průběhu zákroku nebo úkonu strážníků městské policie. V současné době
má mobilní minikamery k dispozici každá hlídka. Záznam slouží jednak pro potřeby
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městské policie v případě sporu s přestupcem nebo v případě vyřizování stížností na
jednání strážníků, jednak poskytuje i potřebný důkaz pro správní orgány nebo pro Policii
České republiky. Mobilní minikamery se staly i důležitým nástrojem prevence závadového
jednání, neboť pokud je přestupce informován o tom, že jednání s hlídkou je
zaznamenáváno, v mnoha případech ustupuje od agresivního stylu jednání.

10. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici šest služebních vozidel.
Jedná se o dva vozy Škoda Roomster, tři vozy Škoda Octavia a jedno vozidlo Škoda
Fabia, které již začíná vykazovat znaky technického opotřebení projevující se zvýšenými
náklady na údržbu a v dohledné době bude třeba jej vyměnit.

11. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výstroj
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro
letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu
s požadavky prováděcí vyhlášky zákona o obecní policii.

12. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výzbroj
MP Děčín disponuje dostatečným počtem zbraní pro výkon služby. Každý strážník
má přidělenou zbraň, za kterou je osobně zodpovědný. Údržbu výzbroje a její správu
zajišťuje určený strážník - zbrojíř.
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13. Spojovací prostředky (RDST) užívané Městskou policií
Děčín
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Radiovou síť MP Děčín
spravuje, na základě uzavřené smlouvy s firmou Jaroslav Janda Praha (po předchozím
schválení Radou města). V průběhu roku 2008 došlo k výrazné modernizaci systému
přenosu hlasu z analogového na digitální, který umožňuje mnohem kvalitnější spojení
s hlídkami v terénu. Kvalita hlasového přenosu nekolísá v závislosti na vzdálenosti, což
poskytuje větší komfort při řešení událostí jak dozorčí službě, tak i samotným strážníkům
v terénu. Výraznou výhodou je možnost zpětného odposlechu, který je spouštěn v případě
krizové situace, kdy hlídka provádí zákrok a nemůže zajišťovat spojení s centrálou.
Dozorčí služba tak díky přenosu hlasu získá alespoň základní přehled o situaci a může
v případě potřeby vyslat na místo události posily nebo uvědomit Policii ČR.

14. Spuštění systému GPS
Městská policie Děčín se v roce 2009 připojila k řadě jiných městských a obecních
policií v České republice, které ve své činnosti využívají systém GPS. Ten je provozován
společností KOMS Mělník, která městské policii pronajímá aplikační server systému GPS.
GPS čipy jsou součástí všech radiostanic a operační služba má tak dokonalý přehled o
pohybu všech hlídek v terénu na území města. Případné řešení nahlášené události se tak
stává rychlejším a efektivnějším vzhledem k tomu, že operační služba ihned vysílá na
místo nejbližší hlídku a dojezdová doba k nahlášené události se tak výrazně zkracuje.
Přínos GPS je i v případě řešení krizové události, kdy se hlídka z různých příčin, například
z důvodu napadení, přestane operační službě hlásit. Operační služba pak na poslední
GPS pozici vysílá posily. Data ze systému GPS jsou archivována a poslouží i v případě
sporu týkajícího se práce strážníků. V minulosti řešila městská policie řadu podnětů
občanů s tvrzením, že městská policie některé lokality nekontroluje dostatečně. Data ze
systému GPS jsou nyní jednoznačnou informací o způsobu hlídkové služby jednotlivých
hlídek. V neposlední řadě slouží systém GPS i pro kontrolu samotného výkonu práce
jednotlivých strážníků.
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15. Pult centralizované ochrany (PCO) umístěný na
služebně Městské policie Děčín
V prostorách Městské policie Děčín je provozován PCO firmy RCS Děčín podle
uzavřené smlouvy. Na tento PCO je v současné době napojeno celkem 102 objektů.
Výhodou PCO je menší nutnost fyzického hlídání objektů, které jsou na PCO
napojeny. V průběhu roku 2010 bylo hlídkami Městské policie Děčín provedeno celkem
4485 výjezdů k objektům napojeným na PCO. Podle potřeby lze na PCO napojit další
objekty.

16. Hardwarové a softwarové vybavení Městské policie
Děčín
V současné době disponuje Městská policie Děčín dostatečným hardwarovým
vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a plnění úkolů městské policie. Již
v roce 2008 bylo podstatně zmodernizováno pracoviště dozorčí služby, k výrazným
změnám došlo v místnosti obsluhy kamerového systému. Strážníci v operativní místnosti
mají nyní k dispozici dva počítače s připojením k internetu, z nichž jeden byl z důvodu
poruchovosti vyměněn v závěru roku 2009. Počet PC připojených k internetu je dostačující
a odpovídá současným potřebám městské policie. V průběhu roku 2010 se počítá
s připojením k internetu a databázovému systému Memphis Městské policie Děčín i
v rámci služebny v Děčíně IX.

17. Rozšíření systému Memphis
V druhém pololetí roku 2009 došlo k rozšíření stávajícího policejního informačního
systému Memphis na mobilní terminály Motorola MC35. Mobilní terminály byly zakoupeny
v rámci nákupu služeb mobilního operátora pro statutární město Děčín. Všichni strážníci
mají přidělenu služební SIM kartu s hlasovým a datovým tarifem potřebným pro zajištění
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spojení se serverem Memphisu.
Rozšíření systému je dlouhodobá záležitost a v ostrém provozu systém funguje od
začátku ledna 2010, kdy byly strážníkům přiděleny poslední terminály. Mobilní terminály
umožňují strážníkům zpracování veškerých náležitostí přestupku vyřízeného domluvou
nebo v blokovém řízení na místě. Tím dochází k výrazné úspoře času potřebného pro
zpracování nezbytné administrativy na služebně městské policie.
Strážníci mají zároveň přístup k databázi více než dvanácti tisíc přestupků, které
jsou do současné doby zavedeny v systému Memphis, ke které se mohou kdykoli z terénu
připojit. V praxi tak strážník může ověřit, zda pachatel již nebyl trestán za přestupek a
podle toho se rozhodnout o udělení pokuty resp. o vyřešení přestupku domluvou, jde-li o
první porušení zákona. Řešení přestupků se tak stává spravedlivějším.
Zároveň mají strážníci přístup do agendy kontrol osob, která jim pomocí terminálů
umožňuje ověřit totožnost osoby, se kterou městská policie již přišla do kontaktu bez
nutnosti jejího předvedení na Policii České republiky, což opět přináší časovou úsporu.
Databáze kontrolovaných osob je využívána zejména Policií ČR, která tak získává detailní
mapu pohybu rizikových osob. S ohledem na zavedení systému hrazení parkovného i
prostřednictvím SMS je možné z mobilních terminálů kdykoli ověřit, zda řidiči ve
zpoplatněných lokalitách tuto povinnost plní či nikoli.
Všichni strážníci mají přiděleno služební PDA a SIM kartu, za které jsou
osobně odpovědni. Strážník tak získává nový komunikační prostředek, který v konečném
důsledku přispívá k zvýšení efektivity práce MP, neboť strážník může přímo z terénu díky
mobilnímu spojení provést řadu úkonů a nezatěžovat tak operační službu městské policie.
To znamená mimo jiné i budoucí finanční úsporu, neboť vzhledem k nárůstu činností
vykonávaných operační službou byl předpoklad rozšířit počet operačních důstojníků, což
díky přenosu některých činností na hlídky v terénu není v současné době nutné. Zároveň
získalo vedení městské policie spolehlivé spojení na všechny zaměstnance, které lze
v případě mimořádné události ihned povolat do služby, případně řešit jakékoli podněty či
stížnosti ze strany veřejnosti rychle bez zbytečné časové prodlevy neboť strážníci mají
povinnost učinit takové opatření, aby i mimo pracovní dobu byli na mobilních číslech
k zastižení.
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18. Internet
V rámci internetových stránek Města Děčín jsou vytvořeny samostatné 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 samotnými školami nebo rodiči.
Již v prvním čtvrtletí roku 2008 byly spuštěny nové stránky MP Děčín, které jsou
neustále aktualizovány a doplňovány (http://mp.mmdecin.cz/). Odkaz na tyto stránky je
umístěn i na oficiálních stránkách městského úřadu. Stránky spravuje určený strážník –
manažer prevence kriminality. Stránky byly kompletně přepracovány z původní statické
verze a v současné době fungují na bázi redakčního systému Drupal, jehož používání je
bezplatné. Stránky jsou rozděleny do několika kategorií. Podávají informace o řešených
událostech, výslednosti městské policie, prodeji parkovacích karet, struktuře městské
policie, kamerovém systému, legislativě vztahující se k práci strážníků, k dispozici je i
fotogalerie a videogalerie s ukázkami zásahů městské policie na akcích pro veřejnost
případně ze z další činnosti.
Novou kategorií je anketa městské policie, která zjišťuje názor občanů na přínos
kamerového systému a jeho další rozšíření. Výsledky ankety byly využity v rámci
plánování dalších projektů prevence kriminality. V rámci webových stránek byla zřízena i
sekce kontaktů s kontaktním formulářem, který slouží jako nová forma komunikace
s občany. Za dobu fungování nové verze webových stránek využilo kontaktní formulář
několik desítek lidí, přičemž počet neustále narůstá současně se zvyšujícím se počtem
návštěvníků stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Na stránkách jsou umisťovány
všechny tiskové zprávy městské policie, které jsou následně využívány regionálními i
celostátními médii.
Počet návštěvníků internetových stránek děčínské městské policie průběžně
narůstá. Týdenní návštěvnost se pohybuje zhruba kolem dvou set návštěv.
Součástí webových stránek je i prezentace Sportovního klubu Městské policie
Děčín.
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19. 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. K výcviku využívá městská policie
zejména prostory tělocvičny Sportovního klubu Městské policie Děčín. Strážníci mají dále
k dispozici posilovnu v Děčíně 32, kterou na základě smlouvy mohou využívat bez
omezení. Výcvik mužstva dále 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. Za
výcvik a fyzickou připravenost strážníků je zodpovědný určený strážník – výcvikář.

20. Sportovní klub Městské policie Děčín
Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na
box, sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je výchova mládeže od 8 do 18ti
let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany nebo výcviku jiných
ozbrojených složek. Během dvouletého působení dosáhli svěřenci sportovního klubu
významných úspěchů jak v České republice, tak i v zahraničí. Mladí boxeři se mohou
pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních turnajů včetně turnaje Olympijských
nadějí. V rámci České republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie Děčín
k nejúspěšnějším sportovním oddílům.
Klub funguje zejména díky velké podpoře města, které poskytuje prostory i
materiální a finanční pomoc. Díky tomu nemusí sportovci platit žádné členské příspěvky.
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Činnost klubu se navíc jeví jako velice účinná forma prevence kriminality, proto se trenéři
úspěšně věnují i práci s rizikovou mládeží.
Kromě boxu je klub zaměřen i na sálový fotbal, nohejbal a další aktivity. V průběhu
roku 2009 zorganizovala Městská policie Děčín další ročník turnaje v sálové kopané MP
Cup 2009, který se stal vyhledávanou akcí ze strany členů ozbrojených složek, pro které je
primárně určen. Klub počítá v roce 2010 s organizací dalších sportovních aktivit, jejichž
pořádání má na starosti strážník pověřený výcvikem.

21. 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 denně 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 několikaletém fungování tohoto systému lze konstatovat,
že kvalita strážníků se ve všech ohledech 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 několik desítek městských policií. Toto motivující opatření
by i do budoucna mělo zaručit spravedlivé diferencované odměňování jednotlivých
strážníků podle kvality a množství odváděné práce, schopností a dovedností.
Hodnocení provádí všichni velitelé směn, velitel okrsku, 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.
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Mzdy všech strážníků jsou tvořeny a vypláceny podle platné legislativy.
Od 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o obecní policii, která mimo jiné
stanovuje jako jednu ze základních podmínek výkonu práce strážníka úplné střední
vzdělání s maturitní zkouškou s tím, že stávající zaměstnanci, kteří maturitu nemají, si
mohou vzdělání doplnit do roku 2015. Toto ustanovení se dotýká pouze několika jedinců u
městské policie, z nichž většina zahájila studium na některé ze středních škol dálkovou
formou již v průběhu roku 2008. Vedením Městské policie Děčín jsou strážníkům
doplňujícím si vzdělání vytvářeny potřebné podmínky tak, aby dokázali bez větších
problémů zkombinovat zaměstnání se vzděláváním a zároveň, aby nedocházelo
k oslabení výkonu služby z důvodu nepřítomnosti studujících.
Ve vyšší míře je strážníky využíván systém vzdělávání formou e-learningu, který
poskytuje Magistrát města Děčín. V průběhu roku 2009 dokončili 3 strážníci městské
policie VŠ bakalářský studijní program, další 2 ve studiu v bakalářském studijním
programu pokračují. Všem studujícím jsou vytvářeny podmínky tak, že lze studium a
pracovní činnost vhodně kombinovat.

22. Porady v rámci Městské policie Děčín
Každý pracovní den je organizována porada při nástupu denní směny, 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,
v případě potřeby častěji, 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.

23. Informovanost vedení města o práci Městské policie
Děčín
Pravidelně jednou týdně je zpracována tabulkově výslednost MP Děčín. Tento
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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.

24. Schránky Městské policie Děčín
V současné době je na území města jedna funkční schránka a to v Děčíně 9 Bynově na nákupním středisku TESCO.
Veřejnost má dále možnost předávat nalezené věci, doklady, či připomínky na
hlavní služebně MP Děčín, či jiným příslušným úřadům nebo strážníkovi v terénu.
Veškeré doklady, které jsou nalezeny ve schránce 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.
Nutno podotknout, že tzv. schránky důvěry byly v minulosti a jsou i nyní ze strany
obyvatel využívány minimálně. Občané při komunikaci s městskou policií volí formu osobní
návštěvy, telefonického spojení nebo elektronickou poštu. Stejný postup volí občané i při
nálezech ztracených věcí, které v daleko větší míře odevzdávají osobně.

25. 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. V roce 2009 se
městská policie intenzivněji zapojila do řešení problematiky autovraků na území města.
Tuto činnost má na starosti určený strážník, který spolupracuje s odborem místního
hospodářství a majetku města.
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26. 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. Častá je pomoc strážníků zejména v oblasti spolupůsobení
při řízení dopravy u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození
komunikací. Časté jsou asistence zdravotnické záchranné službě při převozu pacientů do
nemocnice. Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí,
živelních pohrom jako jsou např. povodně apod.

27. Spolupráce Městské policie Děčín s Policií ČR
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.
Příkladná je i spolupráce s preventivně informační skupinou, která společně
s manažerem prevence kriminality města aktivně spolupracuje při plánování preventivního
působení na území města.
Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového
zařízení hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti
různého druhu.
V roce 2009 byla s Policií ČR uzavřena koordinační smlouva, která upravuje
společný postup orgánů obce a orgánů policie při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku, podíl jednotlivých orgánů na činnostech při porušení veřejného
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pořádku, podíl orgánů policie a orgánů obce při předcházení páchání trestné činnosti a
přestupků, spolupráci v oblasti prevence kriminality apod. Smlouva dala formální rámec již
fungující spolupráci.

28. Mimořádné události v rámci Městské policie Děčín
V roce 2009 nedošlo u Městské policie Děčín k žádné mimořádné události.

29. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín
V roce 2009 došlo k sedmi pracovním úrazům strážníků MP Děčín. Úrazy byly
lehčího rázu bez trvalých následků a byly způsobeny při výkonu služby. Dva úrazy si
vyžádaly pracovní neschopnost. K porušení předpisů BOZP nedošlo.

30. Informovanost občanů o činnosti Městské policie
Děčín
S redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic probíhá úzká spolupráce.
Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína,
Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Aha, deníku Blesk a regionálním týdeníku
Princip. Zpravodajství je prezentováno i posluchačům několika regionálních rozhlasových
stanic i divákům televizního zpravodajství zejména regionálním redakcím TV.
Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na internetových
stránkách Městské policie Děčín, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i zprávy
z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i přímý
dotaz na vedení MP Děčín.
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31. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty
V rámci MP Děčín jsou určeni dva strážníci, kteří se zabývají preventivní
přednáškovou činností na děčínských školách. Navštěvovány jsou základní, speciální,
zvláštní a zejména 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 učiteli, rodiči, i samotnými žáky.
Tento materiál je volně ke stažení na internetových stránkách Městské policie Děčín a je
dále doplňován a dopracováván v souladu s novými poznatky a potřebami.
Strážníci provedli v roce 2009 celkem 342 hodinových přednášek na 15ti školách
v Děčíně, ale i ve vzdělávacích zařízeních v okolních obcích, které o přednášky projevily
zájem. Zároveň se uskutečnila řada přednášek i v zařízeních typu DPS a klubech pro
seniory. Tématem těchto typů besed byla zejména kriminalita páchaná na seniorech a
možnosti případné ochrany před trestnou činností. Mimo provádění přednáškové činnosti
jsou těmto strážníkům přidělovány další úkoly v rámci výkonu služby.
V roce 2009 byly realizovány tři projekty prevence kriminality v rámci Strategie
prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Konkrétně se jednalo o rekreačně výchovný
tábor a dva víkendové pobyty pro děti ze sociálně narušených rodin. Cílem táborů je
ukázat dětem návod na účelné trávení volného času, vypěstovat v nich správné
společenské návyky a dosáhnout tak pozitivních změn v jejich vývoji.
Městská policie zároveň realizovala ve spolupráci s Policií České republiky projekt
menšího rozsahu, jehož obsahem byly informace o možnostech ochrany před trestnou
činností zaměřenou na problematiku krádeží a vloupání do motorových vozidel. Konkrétně
šlo o informační kampaň realizovanou formou distribuce letáků řidičům na území Děčína.
Jednalo se o pokračování loňské úspěšné kampaně, jejímž výsledkem bylo výrazné
snížení těchto typů trestných činů, kdy snížení počtu trestných činů dosáhlo v průběhu
měsíců listopadu a prosince cca třiceti procent v porovnání se stejným obdobím
předešlého roku.
Programu prevence kriminality na místní úrovni se město Děčín hodlá účastnit i
v dalších letech. Během prosince a ledna již byla zpracována další žádost o dotace na
projekty prevence kriminality. Jedná se o tři projekty sociální prevence a rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému do lokality Děčína VI., která se dle
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aktuálních statistik stává z bezpečnostního hlediska lokalitou rizikovou.

32. Spolupráce s Probační a mediační 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 s dvěma sty
odsouzenými. Z toho je osm desítek odsouzených v současné době ve výkonu trestu a
více než čtyři desítky odsouzených si trest již řádně odpracovalo. Odsouzení jsou
využíváni převážně k úklidovým pracím na celém území města. V roce 2008 Městská
policie

Děčín

využila

odsouzené

k úklidu

vytipovaných

rizikových

lokalit,

kde

nepřizpůsobiví nájemníci nahromadili stovky kilogramů odpadu. V případě potřeby bude
úklidová akce ve spolupráci s příslušným oddělením magistrátu zopakována. Na lokality,
kde se úklid uskutečnil, městská policie častěji dohlíží. Dokonce se podařilo navázat
kontakty s obyvateli domů v těchto lokalitách a posílit tak vliv městské policie na
dodržování pořádku.

33. Plnění provozního rozpočtu
Provozní rozpočet na rok 2009 byl čerpán v rozsahu 90,68% celkového objemu
přidělených finančních prostředků.
Schválený rozpočet 3 470 000,- Kč (po rozpočtové změně v druhém pololetí roku
2009 byl rozpočet krácen na 3 170 000,- Kč)
Čerpání 2 874 631,18- Kč
Úspora 295 368,82,- Kč
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34. Kontakty na MP Děčín
Ředitel MP
Bc. Marcel Horák, DiS.
tel.: 412 593180
mobil: 604 294 672
e-mail: marcel.horak@mmdecin.cz
Zástupce ředitele MP
Jiří Schwarz
tel.: 412 593181
mobil: 604 210 279
fax:

412 593 181

e-mail: jiri.schwarz@mmdecin.cz
Manažer prevence kriminality
Bc. Tomáš Pavlík
tel.: 412 593 185
mobil: 731 609 790
e-mail: tomas.pavlik@mmdecin.cz
Operační služba
156 (linka tísňového volání)
Pevné linky:

412 516 516
412 593 183

Mobilní telefon:

604 294 672

Sekretariát
Kamila Salabová
tel.: 412 593 185
e-mail: kamila.salabova@mmdecin.cz
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35. 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 v uplynulých dvou letech vykonávána jen v letní sezóně a pouze nárazově.
Městská policie vyjíždí do obce dle aktuální potřeby a jen na žádost starosty obce.
Během celého roku 2009 byl ze strany obce Huntířov iniciován výjezd hlídky
Městské policie Děčín pouze ve dvou případech v průběhu letního období. Důvodem
žádosti o zákrok byla problematická situace s parkováním ze strany sezónních
návštěvníků obce. Zjištěné přestupky byly řešeny dle platné legislativy.

36. Parkovací automaty
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP
Děčín. Je zajišťován výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2009 bylo
z automatů vybráno celkem 4 624 578,- Kč. Pro porovnání – v roce 2008 dosáhla částka
vybraná z automatů 3 901 749 Kč,-.
Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny atd.) činily
celkem 374 670,50,- Kč.

37. Parkovací karty
Od roku 2006 jsou parkovací karty vydávány a tvořeny MP Děčín. Za rok 2009 činil
celkový příjem z prodeje parkovacích karet 1 326 470,- Kč. Pro srovnání - za rok 2008 činil
celkový příjem z prodeje parkovacích karet 1 157 200,- Kč.
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38. Systém hrazení parkovného prostřednictvím SMS
V dubnu roku 2009 byl spuštěn systém hrazení parkovného ve zpoplatněných
zónách na území statutárního města prostřednictvím SMS. Dodavatelem systému se stala
na základě poptávkového řízení společnost Erika a.s., která nabídla nejvýhodnější cenové
podmínky. Podnětem pro zavedení systému hrazení parkovného prostřednictvím SMS
byly jednak pozitivní zkušenosti z jiných měst, kde tento systém, resp. systém hrazení
jízdenek v prostředcích městské hromadné dopravy, již funguje, jednak požadavky
občanů. Ti tak získali další pohodlnou možnost hrazení parkovného vzhledem k tomu, že
mobilní telefon má u sebe prakticky každý. Řidiči tak odpadají starosti se sháněním
drobných mincí do parkovacích automatů, stejně tak je pohodlné i případné prodloužení
doby parkovného bez nutnosti vrátit se zpět k vozidlu. Za dobu fungování systému odeslali
řidiči celkem 4 644 SMS za 92 880,- Kč. Během měsíce prosince zorganizovala
společnost Erika a.s. ve spolupráci s Městskou policií Děčín soutěž o 5 mobilních telefonů
Nokia 6303 pro řidiče, kteří zaplatili parkovné prostřednictvím SMS. Výsledkem byl
několikaprocentní nárůst plátců v průběhu měsíce prosince. S odstupem času lze
konstatovat, že systém SMS parkovného se v Děčíně osvědčil a stal se vyhledávanou a
ze strany veřejnosti kladně hodnocenou službou.

39. Měření rychlosti Městskou policií Děčín
V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních
komunikacích byl již v roce 2006 pro potřeby MP Děčín pořízen radar pro měření rychlosti
vozidel. Toto zařízení se osvědčilo a bylo plně využíváno. V této souvislosti je třeba
připomenout legislativní změny v oblasti měření rychlosti městskou policií. Samotná
pravomoc měřit rychlost sice městským policím zůstala, nicméně pouze v případě, že
měřený úsek je označen přenosnými dopravními značkami s upozorněním na radar.
Vzhledem k legislativním nedostatkům, kdy nebyla jasná podoba značky, městská policie
měření rychlosti neprováděla. Následně městská policie měřila na úsecích určených Policií
ČR s požadovaným označením, měření samotné ale přineslo pouze krátkodobý efekt
v označeném úseku, mimo něj bylo zjištěno výrazné překračování rychlosti. Z výše
uvedených důvodů městská policie od měření rychlosti ustoupila do doby přijetí legislativní
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změny v této oblasti.
Preventivně v této oblasti působí světelné radary umístěné na vytipovaných
komunikacích ve městě, kdy podle poznatků městské policie průměrná rychlost
projíždějících vozidel na komunikacích s umístěnými světelnými radary klesla.

40. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2009
1. v roce 2009 dosáhnout minimálně stejných výsledků jako v roce 2008 – splněno,
2. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2008 a dále ji
zlepšovat – splněno,
3. udržet situaci ve všech oblastech veřejného pořádku alespoň na úrovni roku 2008 –
splněno,
4. 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 apod. - splněno,
5. získat dotační tituly z programu pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR –
splněno,
6. v případě získání dotací realizovat projekty, na které budou dotace určeny –
splněno,
7. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – splněno,
8. rozvíjet preventivní činnosti MP Děčín, minimálně udržet současný stav – splněno,
9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplývají z příslušných
novel zákonů – splněno,
10. modernizovat vozový park městské policie – splněno,
11. modernizovat kamerový systém – částečně splněno – došlo ke kompletní
modernizaci přenosových tras a modernizaci kamer v lokalitě Děčína XXXII.

41. Plán MP Děčín pro další období
1. v roce 2010 udržet minimálně stejné výsledky jako v roce 2009,
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2. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2009 a dále ji
zlepšovat,
3. udržet situaci ve všech oblastech veřejného pořádku alespoň na úrovni roku 2009,
4. zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě preventivními i represivními
dostupnými prostředky,
5. podat žádosti o dotace z programu pro prevenci kriminality na místní úrovni na rok
2010,
6. v případě získání dotací realizovat projekty, na které budou dotace určeny,
7. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků,
8. rozvíjet preventivní činnosti MP Děčín, minimálně udržet současný stav,
9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných
novel zákonů,
10. dokončit implementaci mobilních terminálů policejního systému Memphis,
11. dále rozvíjet činnost Sportovního klubu Městské policie Děčín,
12. snížit nápad trestné činnosti a přestupků v nejrizikovějších lokalitách.

42. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín
Dohled nad veřejným pořádkem:
- dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se realizují
opatření k jeho nápravě,
- dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, plavecký
areál, atd.),
- dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí,
- kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu
mládeži,
- kontroly dodržování zákazu vstupu do heren pro osoby mladší osmnácti let,
- dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
- vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích,
- vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace,
- odchyt a převozy toulavých zvířat,
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- vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování,
- provoz a obsluha kamerového systému.

Ochrana majetku:
- boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu,
- kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území města,
- kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel,
- ochrana osob,
- preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých,
- provoz a obsluha kamerového systému.

Doprava:
- dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby,
- kontroly dodržování stanoveného dopravního značení,
- měření rychlosti,
- dohled nad placením poplatků za parkovné,
- provoz a obsluha kamerového systému.

Prevence kriminality:
- zpracovávání každoročního programu prevence kriminality v rámci Strategie prevence
kriminality vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR,
- realizace projektů situační i sociální prevence,
- spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín,
- přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v jiných
městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních,
- informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou pravidelného
zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních médiích a v rámci
preventivních informačních kampaní,
- koordinace práce komise prevence kriminality.

Asistence:
- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním orgánům,
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- asistence při převozu peněz z různých institucí zřizovaných městem do bank a z bank,
- doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a místní
samosprávy,
- asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a záchranné službě v případě
nenadálých i plánovaných událostí a akcí,
- asistence odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Výjezdy na žádost občanů:
- zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu,
- řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití,
- asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací.
Parkovací automaty:
- výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do
banky,
- správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy,
- výroba a prodej parkovacích karet.
Pult centralizované ochrany:
- obsluha systému,
- výjezdy k narušeným objektům,
- dohled nad objekty.

43. Statistika řešených přestupků

V roce 2009 řešila Městská policie Děčín celkem 12 154 přestupků. V blokovém řízení
bylo v průběhu roku uloženy pokuty v celkové výši 3 091 100,- Kč. Pro srovnání – v roce
2008 řešila městská policie celkem 11 200 přestupků a uložila pokuty v blokovém řízení
v celkové výši 3 538 850,- Kč.
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44. Příloha
Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009.
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