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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, přičemž její činnost 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, podílí se na dohledu nad dodržováním zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a podílí se významně na prevenci kriminality. 

Základní výslednost MP Děčín za rok 2015 je uvedena v příslušné kapitole – 

Statistika řešených přestupků. Strážníci v roce 2015 vyřešili celkem 6336 přestupků, 

v porovnání s rokem předchozím se jedná o pokles o 1884 přestupků. V porovnání 

s roky předešlými jde o poměrně značný pokles. V této souvislosti je ovšem nutno 

zmínit personální oslabení, které bylo vykompenzováno až v průběhu roku 2015. Po 

nástupu nových zaměstnanců byli noví strážníci zařazováni do služeb se 

zkušenějšími strážníky za účelem získání potřebné osobní a místní znalosti. 

Několikaměsíční zaškolování se tak na celkové statistice poměrně výrazně odrazilo. 

V průběhu roku byl kromě uvedeného jeden ze strážníků v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti, kterou ukončil až v měsíci listopadu, další se několik měsíců 

připravoval na náročné zkoušky psovoda a do služby byl zařazen až v samém 

závěru roku 2015. Zřízení psovoda bylo dlouhodobým záměrem městské policie, 

ovšem stejně dlouhodobé bylo hledání vhodného kandidáta, který by tuto funkci 

zastával. V rámci městské policie byl vybrán jeden strážník, který má s chovem psů 

dlouhodobé zkušenosti ale i pro takto zkušeného člověka bylo absolvování školení a 

výcviku velmi náročnou záležitostí. Psovod zajišťuje hlídkovou službu samostatně 

ve vozidle upraveném pro převoz psa. Jeho úkolem je především preventivní 

působení ve vybraných rizikových lokalitách a také provádění zákroků proti 

agresivním pachatelům. Psovod najde rovněž využití při střežení majetku občanů 

v některých částech města, kde často dochází k páchání trestné činnosti (např. 

zahrádkářské kolonie). Cílovým stavem je zřízení dvou psovodů, kteří by tak 

zajišťovali nepřetržitou službu.  

Stejně jako v uplynulém roce se městská policie výrazněji soustředila na hlídkovou 

službu v rizikových lokalitách a jejich okolí. Hlídková služba plní zejména preventivní 

roli a počet řešených přestupků, ale i přestupků oznámených, logicky klesá. 

Statistiku rovněž ovlivňuje činnost asistentů prevence kriminality, kteří ve 

strukturách městské policie pracovali do konce měsíce listopadu 2015.  V roce 2016 
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bude projekt Asistent prevence kriminality opět pokračovat, ovšem již nikoli 

s podporou Ministerstva vnitra ČR, ale s finanční podporou Úřadu práce v Děčíně 

v režimu veřejně prospěšných prací. 

Statistika byla rovněž významně pozitivně ovlivněna instalací nového kamerového 

systému. V průběhu roku 2015 bylo postupně uvedeno do provozu osmnáct nových 

kamerových bodů a to v lokalitách Děčín XXXII, Děčín III, Děčín IV, Děčín I, Děčín II 

a Děčín VI. Z dlouhodobé zkušenosti vyplývá, že v lokalitách, které jsou kamerami 

sledovány, poměrně rychle klesá nápad všech typů přestupků i trestných činů. 

Pokles řešených přestupků tak lze přičíst i této technologii. 

Zhruba polovinu celkového počtu řešených přestupků tvoří, stejně jako v předešlém 

roce, přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, což vyplývá z faktu, že na 

území města je nejvíce přestupků pácháno právě na úseku dopravy. Pokračuje ale 

stálý trend postupného odklonu od problematiky dopravy směrem k veřejnému 

pořádku a problémům v oblasti občanského soužití. Z celkového počtu vyřešených 

přestupků tvoří oblast veřejného pořádku téměř 34% všech řešených přestupků. 

Výrazný pokles je zaznamenán v oblasti přestupků proti majetku. Strážníci v roce 

2015 řešili celkem 89 přestupků proti majetku, tj. o 175 méně než v roce předešlém. 

V této souvislosti je nutno zmínit, že právě na poklesu majetkové kriminality se 

většinou výrazně podílí kamerové systémy. Co se týče počtu řešených událostí a 

nařízených kontrol, celkový počet dosáhl v roce 2014 čísla 7357, což je meziroční 

pokles o 3253 událostí. V případě událostí je ale pokles způsoben spíše změnou 

systému zaznamenávání událostí v novém informačním systému. Za účelem 

sjednocení některých zpráv a usnadnění vyhledávání je řada kontrol a událostí 

podřazena pod jednu zaznamenanou událost v průběhu jedné směny.  

Výsledky roku 2015 dále ukazují, že značnou část, konkrétně 1596 zjištěných 

přestupků, vyřeší městská policie domluvou, což potvrzuje její zejména preventivní 

roli. I v případě průměrné pokuty se děčínská městská policie pohybuje v rámci 

srovnatelně velkých měst ČR v podprůměru. Průměrná výše pokuty činí v případě 

Děčína cca tři sta korun. 

 

2. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců 

Počet zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2016: 

ředitel MP Děčín - 1 
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zástupce ředitele MP Děčín - 2 

strážník dozorčí služby - operační - 4 

strážník – 42 

obsluha kamerového systému – strážník - 4 

obsluha kamerového systému – ostatní zaměstnanec - 4  

technickohospodářský úsek – 2 

asistent prevence kriminality - 10 

Na přímém výkonu služby se účastní 64 zaměstnanců. V průběhu roku skončil 

pracovní poměr 1 zaměstnance – obsluha kamerového systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Služebny Městské policie Děčín 

Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je 

stanoviště operační služby, ze kterého 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. Okrsek v Děčíně 32 je většinou nepřetržitě obsazen 
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strážníky, výjimkou jsou mimořádné události, kdy je potřeba posílit službu 

v centrálních částech města. Okrsek v Děčíně 9 je obsazován podle momentálních 

personálních možností a podle potřeb dané městské čtvrti.  

Vlastní zázemí mají k dispozici asistenti prevence kriminality, kteří využívají 

místnost se sociálním zařízením v prostorách základní školy v Děčíně 32. Prostory 

jsou jim na základě dohody s vedením školy k dispozici zdarma.   

 

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 znát zejména na počtu zákroků strážníků, které jsou 

provedeny na základě jeho poznatků. Nezanedbatelným přínosem je kamerový 

systém i v oblasti prevence. Díky odhalením kamerového systému se v mnoha 

případech předešlo spáchání různých trestných činů, či přestupků. 

Již v průběhu roku 2014 byla zahájena spolupráce se společností Sony, která 

nabídla městu Děčín kompletní nový kamerový systém zdarma. Město pak hradilo 

vybudování přenosových tras. Nový kamerový systém sestává z jednadvaceti 

kamerových bodů a je nezávislý na stávajícím kamerovém systému. Ke konci roku 

2015 bylo z celkového počtu plně zprovozněno šestnáct kamer, přičemž zbylé 

budou zprovozněny na začátku roku 2016 po dořešení přenosových tras. Nové 

kamerové body na stávající systém navazují a doplňují jej tak, aby městská policie 

získala důkladnější přehled ve sledovaných lokalitách. Kamerami jsou posíleny 

lokality Děčín I, Děčín IV, Děčín XXXII a Děčín VI. Nově je kamerami částečně 

pokryta oblast Děčína II.  

Poměrně výrazné navýšení počtu kamer s sebou přineslo i potřebu personálního 

posílení obsluhy kamerového systému. V současné době na pozicích obsluhy 

kamerového pracuje osm zaměstnanců městské policie, přičemž tuto činnost 

zastávají zejména strážníci s mnohaletou praxí v terénu. 

Informace o zřízení nových kamerových bodů byla zveřejněna v souladu se 

zákonem o obecní policii na webových stránkách městské policie a v místních 

periodicích. S nárůstem počtu kamer je nutno počítat s navýšením nákladů na 

údržbu kamerového systému a nákladů na spotřebovanou energii. Kamerové body 
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jsou umisťovány na sloupech veřejného osvětlení, a pokud to není technicky možné, 

na střechy obytných domů. S vlastníky objektů je vždy uzavírána smlouva o 

umístění kamerového bodu, na základě které je hrazena spotřeba elektrické 

energie. Samotné umístění kamerového bodu je dle uzavřených smluv bezplatné.  

Kromě výše uvedeného rozšíření kamerami Sony byl kamerový systém rozšířen 

v lokalitě DCIII a to v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – Sídliště Staré 

Město. Dvě nové kamery jsou nainstalovány v ulici Žerotínova a na křižovatce ulic 

Oblouková a Březová. Kamerový systém se daří postupně modernizovat.  

V průběhu roku 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce dvou kamerových 

bodů. Vyměněna byla kamera v ul. Tyršova a v ul. Podmokelská. Jednalo se o 

zastaralé kamerové body, které vykazovaly příliš častou poruchovost a jejich opravy 

byly komplikované z důvodu ukončení výroby náhradních dílů. Rekonstrukci 

v současné době potřebují dva kamerové body, které jsou v provozu již více než 

deset let.  

 

5. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín 

Městská policie Děčín má v současné době k dispozici osm služebních vozidel. 

Jedná se o tři vozy Škoda Octavia, čtyři vozy Škoda Roomster a jeden vůz Škoda 

Yeti.  V roce 2016 je plánována obměna dvou služebních vozidel za nová. 

 

6. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výstroj a výzbroj 

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 zákona o obecní policii, prováděcí vyhláškou a s výstrojním řádem 

Městské policie Děčín.  

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.  

 

7. Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín 

Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Radiovou síť MP Děčín 

spravuje, na základě uzavřené smlouvy, firma KOMS Mělník (po předchozím 
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schválení Radou města). Již v roce 2008 přešla MP na digitální technologii, 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. Stav radiotechniky 

odpovídá stáří a využívání, v závěru roku 2014 byla provedena úprava radiostanic 

ve služebních vozidlech a částečná výměna baterií. Síť radiostanic funguje bez 

zásadnějších problémů.  

 

8. Systém GPS 

Městská policie Děčín využívá již pět let systém 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 tím stává 

rychlejším a efektivnějším vzhledem k tomu, že operační služba ihned vysílá na 

místo nejbližší hlídku a dojezdová doba k nahlášené události se výrazně zkracuje. 

Data ze systému GPS jsou archivována a slouží i v případě sporu týkajícího se 

práce strážníků.  

 

9. Pult centrální ochrany (PCO) umístěný na služebně Městské policie Děčín 

V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, 

pult centrální ochrany, jehož vlastníkem je společnost 1. Severočeské družstvo 

zdravotně postižených. Prostřednictvím PCO střeží MP Děčín 72 městských objektů 

(budovy magistrátu, mateřské školky, základní školy, DDM, městská knihovna atd.). 

Některé z objektů jsou pod kontrolou i z požárního hlediska.     

 

10. Informační systém, hardwarové vybavení MP  

Od počátku roku 2015 využívá městská policie nový informační systém pro 

zaznamenávání událostí a přestupků od společnosti Vera. Jedná se o modul 

stávajícího programového vybavení, které magistrát využívá již řadu let a agenda 

městské policie je tak snadno propojitelná s jinými agendami města. Původní 

systém Memphis, který městská policie využívala od roku 2008, byl po dobu 

testování nového systému ponechán jako záložní pro případ potřeby. V listopadu 
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2015 byl původní systém včetně všech osobních údajů v souladu s příslušným 

ustanovením zákona o obecní policii zlikvidován. 

Důvodem přechodu na nový systém byly technologické problémy systému 

Memphis. Jeho dodavatel se ocitl v průběhu roku 2012 v insolvenci, což znemožnilo 

servisní zásahy.  

Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie 

Děčín početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro 

bezproblémový provoz a plnění úkolů městské policie. Nutná je ovšem jeho 

modernizace, neboť se jedná o poměrně zastaralou techniku. K výměně několika 

pracovních stanic dojde v prvním čtvrtletí roku 2016. 

 

11. Fyzická a střelecká příprava strážníků MP 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 Sportovního klubu Městské 

policie Děčín. Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v Děčíně 32, kterou na 

základě smlouvy mohou využívat bez omezení.  

Střelecká příprava se uskutečňuje několikrát ročně formou povinné ostré školní 

střelby na cvičné střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby ze 

služební zbraně, tak i z dovednosti zacházení se zbraní. I střelecká dovednost je 

promítána do hodnocení strážníků.  

 

12. 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 zejména výchova mládeže od 

8 do 18 let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců 

magistrátu nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení 

klubu dosáhli jeho svěřenci významných úspěchů jak v České republice, tak i v 

zahraničí. Mladí boxeři se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních 



        Zpráva o činnosti MP Děčín za rok 2015 Stránka 10 
 

 

turnajů. V rámci České republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie 

Děčín k nejúspěšnějším sportovním oddílům. SKMP se v loňském roce stal i 

pořadatelem několika významných národních i mezinárodních akcí. Klub funguje 

zejména díky velké podpoře města, které poskytuje prostory i materiální a finanční 

pomoc. Díky tomu nemusí sportovci platit členské příspěvky. Činnost klubu se navíc 

jeví jako účinná forma prevence kriminality, proto se trenéři úspěšně věnují i práci s 

rizikovou mládeží. 

 

13. Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení 

Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k městské policii, absolvuje 

povinně rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání deseti 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. 

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 práce 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. 

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 mohli vzdělání doplnit do konce roku 2015. V roce 2015 dokončil středoškolské 

studium poslední strážník, který by po 31.12.2015 nesplňoval zákonné požadavky. 

Městská policie Děčín je tak jednou z mála městských a obecních policií v České 

republice, na kterou neměla změna prakticky žádný personální dopad. Několik 

zaměstnanců MP si v současné doplňuje vysokoškolské vzdělání. V rámci rozpisu 

pracovní doby jsou jim, pokud to situace umožňuje, upravovány rozpisy směn tak, 

aby studium pokud možno nekolidovalo se zaměstnáním. 
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Strážníci mají rovněž přístup do e-learningového portálu magistrátu a mohou 

absolvovat vybrané kurzy. V případě potřeby absolvují strážníci specializovaná 

školení a výcviky. 

 

14. Spolupráce v rámci IZS 

Spolupráce v rámci IZS Děčín je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie 

jako další složka IZS se účastní převážné většiny zásahů IZS ale i nácviku na 

nejrůznější krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména 

zabezpečování míst zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně 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. 

Městská policie v případě povodní zajišťuje dopravní průjezdnost městem, střežení 

evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při samotné evakuaci, informuje 

obyvatele lokalit o povodňové situaci apod.  

 

15. 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 obou 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. 

Pravidelně jednou týdně probíhají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. Tyto 

porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o 

aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o 

mimořádných událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.  

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. Mezi statutárním městem Děčín a Policií ČR je uzavřena 

koordinační smlouva, která rámcově upravuje společný postup orgánů obce a 
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orgánů policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, podíl 

jednotlivých orgánů na činnostech při porušení veřejného pořádku, podíl orgánů 

policie a orgánů obce při předcházení páchání trestné činnosti a přestupků, 

spolupráci v oblasti prevence kriminality apod.  

 

16. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín 

V roce 2015 došlo k pěti pracovním úrazům strážníků MP Děčín. K úrazům došlo při 

výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a přestupků. 

Ze strany zaměstnanců nedošlo k porušení žádných pracovněprávních předpisů ani 

taktických postupů. Ve dvou případech šlo o drobnější úrazy, jejichž léčení si 

nevyžádalo pracovní neschopnost, ve třech případech byla doba léčení od jednoho 

do tří týdnů. 

 

17. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín 

Městská policie spolupracuje s redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic. 

Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína, 

Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes, regionálním týdeníku 

Princip, Týdeníku 5+2 a na některých webových serverech. Zpravodajství je 

prezentováno i posluchačům několika regionálních rozhlasových stanic i divákům 

televizního zpravodajství zejména regionálním redakcím TV ale i divákům 

celoplošných TV. 

Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových 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. V průběhu roku 2015 zřídila městská policie nové 

webové stránky na vlastní doméně www.mpdecin.cz. Stránky jsou postavené na 

systému wordpress a bezplatné šabloně. Odkaz na webové stránky je umístěn na 

oficiálních stránkách magistrátu. Stránky spravuje určený strážník – zástupce 

ředitele MP. Stránky jsou rozděleny do několika kategorií, podávají informace o 

řešených událostech, výslednosti MP, struktuře MP, kamerovém systému, 

přednáškách v oblasti prevence kriminality na školách a také o legislativě vztahující 

se k práci strážníků. Součástí webových stránek je i prezentace Sportovního klubu 

Městské policie Děčín.  

http://www.mpdecin.cz/
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18. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty 

V roce 2015 byly realizovány celkem tři projekty prevence kriminality, a to v rámci 

Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015. Konkrétně se jednalo o projekt 

Asistent prevence kriminality, projekt Romský mentor a projekt víkendových pobytů 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu roku pokračoval projekt Asistent 

prevence kriminality. Asistenti zahájili činnost v měsíci dubnu a jejich pracovní 

poměr skončil k prvnímu prosinci 2015. Projekt Asistent prevence kriminality 

navázal na dříve již několikrát realizovaný projekt, který městská policie zajišťuje již 

od roku 2010. Projekt lze dlouhodobě hodnotit jako úspěšný, aktivita výrazně 

pomáhá k posílení pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách. V průběhu roku 

2015 byla dohodnuta spolupráce s úřadem práce v Děčíně a činnost asistentů bude 

v následujícím období hrazena v rámci veřejně prospěšných prací. Asistenti 

s podporou úřadu práce zahájili činnost na počátku měsíce ledna 2016. 

Projekt Romský mentor pokračuje v Děčíně již od roku 2010. V rámci projektu 

pracují určení jedinci z řad Romů s odsouzenými k alternativním trestům a jejich 

cílem je motivovat odsouzené jedince k tomu, aby podmínky trestu splnili a 

nenastupovali do vězení. V Děčíně se úspěšnost intervence mentorů pohybuje 

kolem sedmdesáti procent. 

Přednášková činnost byla v prvním pololetí roku 2015 z personálních důvodů 

značně utlumena. V měsíci listopadu se z dlouhodobější pracovní neschopnosti 

vrátil jeden strážník, který se začal přednáškové činnosti intenzivně věnovat. Tento 

strážník disponuje vyšším odborným vzděláním a úplným vysokoškolským 

vzděláním. Přednášky jsou určeny především žákům základních škol na druhém 

stupni a studentům středních škol a učilišť. Tematicky se přednášky věnují 

kriminalitě mládeže resp. kriminalitě páchané na mládeži, kyberšikaně, zneužívání 

návykových látek apod. 

 

19. Plnění rozpočtu 

Rozpočet na rok 2015 byl čerpán v rozsahu 82% celkového objemu přidělených 

finančních prostředků. Významnou položkou v čerpání bylo pořízení jednoho 

nového služebního vozidla, které pořizoval odbor provozní a organizační. Městská 

policie v druhém pololetí převedla finanční prostředky na nákup vozidla tomuto 
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odboru. Dále městská policie z úspor v provozním rozpočtu uhradila rekonstrukci 

dvou kamerových bodů. Schválený provozní rozpočet činil 3.500.000,- Kč. 

 

20. Systém placeného parkování 

Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP 

Děčín, která zajišťuje výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2015 

bylo z parkovacích automatů vybráno celkem 5.125.716,- Kč včetně plateb za 

virtuální parkovací lístky. Pro porovnání – v roce 2014 dosáhla částka vybraná 

z automatů 5.014.407,- Kč. Virtuální parkovací lístky se na celkovém výběru 

parkovného podílely částkou 316.278,- Kč. 

V roce 2015 byly dále prodány parkovací permanentky v celkové hodnotě 

1.900.650,- Kč. 

Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny atd.) činily 

celkem 97.453,- Kč. 

V souvislosti s parkovacími automaty je třeba upozornit na nutnost postupné 

obměny parkovacích automatů. V současné době město využívá automaty typ DG, 

jejichž výroba byla již před lety ukončena a nyní končí i výroba náhradních dílů. 

Orientační cena jednoho nového parkovacího automatu včetně instalace se 

pohybuje kolem jednoho sta tisíce korun. S výraznější obměnou i doplněním 

parkovacích automatů počítá rozpočet města v roce 2016. 

 

21. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2015 

1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2014 a dále ji 

zlepšovat - splněno,  

2. pokračovat v zaměření na problematiku veřejného pořádku a občanského 

soužití – plněno průběžně, 

3. zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě dostupnými preventivními i 

represivními prostředky – trvalé opatření, plněno průběžně, 

4. aktualizovat plán prevence kriminality na léta 2012 – 2016 - splněno, 

5. vypracovat žádosti o dotace na projekty prevence kriminality v roce 2015 - 

splněno, 
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6. pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR v realizaci projektu 

Asistent prevence kriminality a najít nové zdroje financování - projekt 

zrealizován v roce 2015 s podporou Min. vnitra ČR, v průběhu roku 

dojednána spolupráce s Úřadem práce, který bude financovat činnost 

asistentů v roce 2016, 

7. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – trvalé opatření, 

plněno, 

8. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z 

příslušných novel zákonů – plněno průběžně, 

9. zajistit přechod na nový informační systém – nový informační systém 

využívají všichni strážníci od ledna 2015, splněno, 

10. dále rozvíjet činnost Sportovního klubu Městské policie Děčín - splněno, 

11. pokračovat v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému – 

zajistit rekonstrukci 2 kamerových bodů – zrekonstruovány kamerové body 

v ul. Tyršova a v ul. Podmokelská, splněno, 

12. zahájit postupnou výměnu parkovacích automatů – nesplněno, plán 

přesunut na rok 2016, 

13. změnit systém přednášek na školách se zaměřením na střední školy a 

učiliště – od listopadu 2015 přednášky zajišťuje určený strážník, splněno 

14. zajistit připojení MP k centrálnímu registru silničních vozidel a registru řidičů 

a zajistit související školení – splněno, registry jsou dozorčí službou 

pravidelně využívány. 

 

22. Plán MP Děčín pro další období 

 
1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2015 a dále ji 

zlepšovat,  

2. aktualizovat plán prevence kriminality na další období od roku 2016 

v souladu s novou vládní strategií prevence kriminality, 

3. vypracovat žádosti o dotace na projekty prevence kriminality v roce 2016, 

4. zahájit spolupráci se Střediskem městských služeb při zaměstnávání jedinců, 
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kteří budou kromě úklidu mít na starosti i částečný dohled nad veřejným 

pořádkem na vybraných veřejných prostranstvích,  

5. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – trvalé opatření, 

6. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z 

příslušných novel zákonů, 

7. pokračovat v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému – 

zajistit rekonstrukci min. 1 kamerového bodu (ul. K. Čapka nebo ul. Ruská),  

8. zahájit postupnou výměnu parkovacích automatů, 

9. zajistit přednáškovou činnost na středních školách v Děčíně, případně na 

druhém stupni základních škol, 

10. zabezpečit hlídkovou činnost 2 psovodů u MP Děčín, 

11. zmodernizovat vozový park městské policie, 

12. zmodernizovat počítačové vybavení strážníků. 

 

23. 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,  

- předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším 

orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace. 

 

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 a PCO.  

 

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, 
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- 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, 

- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

 

Asistence: 

- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním 

orgánům, 

- asistence při převozu peněz různých institucí zřizovaných městem, 

- 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, 

- potřebná asistence odborům magistrátu města. 

 

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. 
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Pult centralizované ochrany: 

- obsluha systému, 

- výjezdy k narušeným objektům, 

- dohled nad objekty. 

 

24. Statistika řešených přestupků 

V roce 2015 řešila Městská policie Děčín celkem 6336 přestupků. V blokovém řízení 

bylo v průběhu roku uloženo 4194 pokut v celkové výši 1.529.600,- Kč. Pro srovnání 

– v roce 2014 řešila městská policie v blokovém řízení celkem 5459 přestupků a 

uložila pokuty v  celkové výši 1.684.900,- Kč. 

 

Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 

2015.  

Přestupky a události 

 
2015 

Porovnání 
s 2014 

Domluva 1596 -76 

Pokuta 2489 -944 

Pokuta na místě 
nezapl. 

1705 -321 

Předáno 546 -543 

Celkem 6336 -1884 

+ + 
 

Událostí a kontrol 7357 -3253 

 

 

Pokuty 

 
2015 

Porovnání 
s 2014 

Pokuty 588.600,- Kč -196.900,- Kč 

BPMN 941.000,- Kč +41.600,- Kč 

Celkem 
1.529.600,- 

Kč 
-155.300,- Kč 
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Typy přestupků 

Typ přestupku 2015 
Porovnání 

s 2014 

Doprava 3723 -325 

Veřejný pořádek, 
alkohol, vyhlášky a 

nařízení aj. 
2188 -1239 

Občanské soužití 336 -145 

Majetek 89 -175 

 

 

25. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Děčín 

Uplynulý rok lze z pohledu statistiky hodnotit poměrně pozitivně. Počet řešených 

přestupků značně poklesl, obdobný trend pozoruje i státní policie jak v oblasti 

přestupků, tak v oblasti trestné činnosti. Město Děčín zůstává v počtu spáchaných 

trestných činů a přestupků v porovnání se srovnatelnými městy v pásmu 

podprůměru, což je žádoucí stav. Statistika nápadu kriminality a přestupků nesvědčí 

o závažném ohrožení bezpečnosti, ovšem subjektivní pocit bezpečnosti obyvatel 

v mnoha lokalitách není na nijak vysoké úrovni. Důvodem je existence sociálně 

vyloučených lokalit a značná migrace obyvatel, často závislých na sociální pomoci 

státu, z jiných měst ČR. Mimo jiné na tyto problémy reaguje posílená hlídková 

činnost ve vytipovaných rizikových lokalitách i postupné rozšiřování kamerového 

systému, který pocit bezpečí obyvatel dlouhodobě posiluje. 

Počet zmíněných sociálně vyloučených lokalit se v průběhu roku 2015 nezměnil. 

Děčín stále zůstává, z důvodu značné prázdné bytové kapacity, cílem migrace osob 

z jiných měst. Tento stav mj. podporuje současný systém finanční pomoci státu 

v oblasti příspěvků na bydlení, které dělá z pronajímání bytů lidem závislým na 

sociálních dávkách takřka bezrizikový výnosný obchod. Do města tak v řadě případů 

míří lidé, jejichž postoj k respektování psaných i nepsaných norem je přinejmenším 

diskutabilní. Prázdná bytová kapacita a odchod lidí z Děčína do ekonomicky 

atraktivnějších oblastí tento problém dále prohlubuje. Uvedené platilo v roce 2014 

stejně jako v uplynulém roce, byť podle zjištění úřadu práce, který dávky vyplácí, 

vlna migrace v průběhu roku 2015 již začala polevovat.  

Městská policie se v průběhu roku 2015 věnovala v maximální míře právě dohledu 

nad vytipovanými lokalitami. Jde zejména o sídliště Boletice, část Starého Města, 

lokalitu Podmokel, části Děčína II a Děčína VI. V těchto lokalitách byl i výrazně 
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navýšen počet kamerových bodů, což je zmíněno v příslušné kapitole. Městská 

police se ještě na začátku roku 2015 potýkala s výrazným personálním oslabením, 

počet zaměstnanců byl postupně na tabulkový stav doplněn během celého roku. 

Několik měsíců ovšem trvalo zaškolení nových strážníků, kteří nutně potřebovali 

získat potřebnou kvalifikaci, kompetence a místní a osobní znalost. 

V průběhu roku 2015 pokračovala intenzivní kontrolní činnost zaměřená na herny. 

Strážníci městské policie pravidelně kontrolují herny resp. místa, kde jsou 

provozovány výherní hrací přístroje a totožnost lidí, kteří hrají na výherních 

automatech, předává dle předešlé žádosti Úřadu práce v Děčíně. Výsledkem kontrol 

je již několik stovek změn systému vyplácení sociálních dávek, kdy dotyčným je 

dávka částečně vyplácena nikoli v hotovosti, ale ve stravovacích poukazech. 

Systém kontrol bude pokračovat i v následujícím období. Tento přístup v průběhu 

roku začala aplikovat i další města v ČR. Městská policie v průběhu roku navázala 

spolupráci se Specializovaným finančním úřadem, kterému zasílá podněty týkající 

se provozování nepovolených zařízení v hernách. Jedná se zejména o tzv. 

kvízomaty, které fungují prakticky na stejném principu jako klasické hrací automaty. 

Tuto záležitost řeší kromě finančního úřadu i Policie ČR. 

Významnou roli v systému bezpečnosti sehrávají preventivní aktivity. Jedná se např. 

o výše zmíněné projekty Asistent prevence kriminality nebo Romský mentor. 

V omezené míře funguje i spolupráce s některými dobrovolníky zejména v lokalitě 

Staré Město. V roce 2016 chce městská policie na tyto aktivity navázat ve 

spolupráci se Střediskem městských služeb. 

V průběhu roku 2015 pokračovala spolupráce s Policií ČR. Stále funguje systém 

pravidelných týdenních porad a systém včasného předávání informací v případě 

zjištění skutečností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek. 

Zásadním úkolem pro následující období je dále posilovat pocit bezpečí obyvatel 

města a dále zintenzivnit hlídkovou službu městské policie ve všech ohledech.  


