
 

 
 
 

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A 
 

O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE JABLONEC NAD NISOU ZA ROK 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 

 
 

OBSAH 
 
Úvod                5 
 
A. Plnění hlavních úkolů stanovených na rok 2008   5 

 
1. Stabilizovat kádrový stav, vytvořit podmínky pro        
     koncepční práci v oblasti řízení i výkonu služby      5 
 
2. Zvýšit úroveň a efektivitu výkonu služby strážníků       

ve městě, zvýšit důvěru občanů v činnost MP       5 
 

3. Zkvalitnit součinnost s Policií ČR při zajišťování veřejného  
pořádku na území města           6 

 
4. Zlepšit materiální zabezpečení výkonu služby strážníků    6 
 
5. Zajistit kvalitní plnění úkolů v oblasti prevence kriminality,  

úkoly z Bezpečnostní politiky města a z Koncepce prevence  
kriminality města na léta 2008 až 2011        6 

 
B. Hlavní oblasti práce městské policie v roce 2008 7 

 
1. Personální problematika včetně vzdělávání zaměstnanců    7 
 
2. Koncepce činnosti a rozvoje MP Jablonec nad Nisou     8 
 
3. Oblast prevence kriminality          8 
 
4. Oblast spolupráce s Policií České republiky        9 
 
5. Oblast spolupráce s bezpečnostními agenturami a ostatními složkami  9

  
C. Souhrn evidovaných událostí za rok 2008     10 
 
 
D. Souhrn evidovaných událostí za léta 1999 - 2008   16 
 
 
E. Současný stav, postupy a cíl MP pro rok 2009    30 
 
 
 

 4



 

ÚVOD 
 
Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou předkládám zprávu o činnosti Městské 

policie  Jablonec nad Nisou za rok 2008.  Tato zpráva však změnila diametrálně svoji 
původní podobu a to vzhledem k tomu, že byla změněna struktura předkládaných 
informací o celkové činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou (dále jen MP).  
 Předložená zpráva obsahuje nejenom vyhodnocení MP za předchozí kalendářní rok, 
ale je zde také předloženo celkové porovnání činnosti MP za posledních deset let s tím, že 
ze získaných statistických údajů a provedeného rozboru byly stanoveny oblasti, kam MP 
v roce 2009 napřímí svoji činnost. V závěrečné části zprávy je nastíněn vývoj, který 
předpokládáme v oblastech a činnostech MP. 

 
A.  PLNĚNÍ  HLAVNÍCH  ÚKOLŮ  STANOVENÝCH  NA  ROK 2008   

 
1. Stabilizovat kádrový stav, vytvořit podmínky pro koncepční práci 

v oblasti řízení i výkonu služby 
a) dokončit výběrové řízení na funkci ředitele, pověřit jej výkonem funkce 
b) doplnit tabulkový stav zaměstnanců MP 
c) zpracovat dodatek k Organizačnímu řádu MP ze dne 1. 5. 2006 
d) zpracovat nový Organizační řád a základní řídící dokumenty MP s jasným 

vymezením odpovědnosti a kompetencí 
e) zpracovat vnitřní předpis o střelných zbraních a střelivu dle č. 119/2002 Sb. 
f) zpracovat mediální plán na rok 2008 
g) stanovit podmínky, rozsah a obsah plnění úkolů v oblasti prevence kriminality, 

personální, projekty, pracovní skupinu, odpovědnost 
h) provést výběrové řízení na manažera prevence kriminality 

 
Všechny úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a II. pololetí)  
vyjma  úkolu vedeného pod písm. d), který byl odložen s dokončením změny 
organizační  struktury  MP stanovené ve schválené Koncepci činnosti a rozvoje MP na léta 
2009-2011. Předpoklad předložení starostovi města - konec  měsíce dubna 2009. 

 
2. Zvýšit úroveň a efektivitu výkonu služby strážníků ve městě, zvýšit 

důvěru občanů v činnost MP 
a) Zvyšovat odbornou i osobní připravenost strážníků - fyzickou včetně plavání, 

poskytování první pomoci, jednání s veřejností, chování na veřejnosti 
b) Důsledně plnit ustanovení Organizačního řádu, pokynů ředitele a dalších 

dokumentů k výkonu služby 
c) Zpracovat dokumentaci stálé služby (operačního města) 
d) Zaměřit hlídkovou službu na vytipované lokality a činnosti v období (duben - říjen) 

Tyršovy sady - veřejný pořádek, požívání alkoholu, (duben - říjen) přehrada Mšeno 
- veřejný pořádek, kontrola záchranářského zařízení v bednách, restaurace, 
parkování, černé skládky v lokalitách Paseky - Mšeno, Kokonín - Vrkoslavice, 
Proseč - Horní Proseč  apod. 

e) Vést fundovanou diskuzi s občany a oznamovateli událostí, pravidelně informovat 
veřejnost o činnosti MP 

f) Zpracovat analýzu „rajonizace“ včetně vlivů na řízení MP, výkon služby, na 
postavení a úlohu stálé služby, zabezpečení zbraní, materiálu apod. 
 

Všechny úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a II. pololetí).  
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3. Zkvalitnit součinnost s Policií ČR při zajišťování veřejného pořádku 
na území města 
a) pokračovat v konání pravidelných součinnostních porad s vedoucími funkcionáři OŘ 

a OO PČR (dále jen PČR) 
b) připravit a realizovat projekt „okrskář“ 
c) zpracovat měsíční plán činnosti smíšených hlídek 
d) organizovat „výjezdy“ strážníků – velitelů směn (operačních města) a jejich 

zástupců na obvodní oddělení PČR 
e) operativně řešit provoz, ošetřování a opravy materiálu a zařízení města (MP) 

v užívání PČR 
f) stanovit zásady součinnosti při řešení vytipovaných mimořádných událostí na území 

města 
 

Všechny úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a II. pololetí) 
vyjma úkolu vedeného pod písmenem c), který se neosvědčil v praxi. Z tohoto důvodu 
se přistoupilo k operativnímu řešení na pravidelných setkáních vedení PČR a MP každé 
úterý s tím, že se zde dohodne konkrétní akce s požadovaným počtem lidí a určeným 
časem zahájení akce.  
 
4. Zlepšit materiální zabezpečení výkonu služby strážníků 

a) aktivně pracovat v realizační skupině projektu „Hasičská zbrojnice“ 
b) zkvalitnit kamerový systém - zvýšit jeho záznamové schopnosti 
c)   zlepšit vybavení a celkovou úroveň služebny a vybavení MP – (stálé služby, směn, 

vstupu do služebny, vozidel a strážníků apod.) 
 

Všechny uložené úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a II. 
pololetí) vyjma úkolu v písm. b), který byl přesunut do projektu „Hasičárna“ na rok 2009.  

 
5. Zajistit kvalitní plnění úkolů v oblasti prevence kriminality, úkoly 

z Bezpečnostní politiky města a z Koncepce prevence kriminality 
města na léta 2009 až 2011 
a) podílet se na plnění Městského programu prevence kriminality na léta 2008 - 2011  
b) zpracovat harmonogram využití dětského dopravního hřiště, všestranně zajistit jeho 

provoz 
c) zajistit přednášky pro mateřské a základní školy, seniory a vytipované komunity 
d) podílet se na činnosti Pracovní skupiny pro prevenci kriminality ustanovené 

starostou města pro zpracování a realizaci úkolů a opatření Koncepce prevence 
kriminality města na období 2009 až 2011 
 

Všechny plánované úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a 
II. pololetí).  
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B. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE MP V  ROCE 2008 
 
1. Personální problematika včetně vzdělávání zaměstnanců 
 
     V období 1. 1. - 31. 12. 2008 se měnil personální stav MP na postu ředitele 
následujícím způsobem: 
 
01. 12. - 30. 1. 2008   Ing.   Jiří   VANÍČEK  
01. 02. - 30. 4. 2008    Ing.   Pavel  ONODI 
01. 05. - 30. 8. 2008      Ludvík  LOPRAIS 
01. 09. 2008          Ing.   Jiří   RULC 

 
Souběžně s nástupem ředitele k 1. 9. 2008 byl naplněn personální stav MP na 

celkový počet 51 zaměstnanců, z toho 46 strážníků a 5 civilních zaměstnanců.   
 

1.1. Personálního složení MP 
 
Strážníci s platným osvědčením 46 
Asistentka ředitele 1 
Manažerka prevence kriminality 1 
Operátoři Městského kamerového monitorovacího systému 2 
Pracovnice dětského dopravního hřiště 1 
C e l k e m 51 

 
 

1.2. Vzdělanost  strážníků MP 
 
Vysokoškolské 3 
Středoškolské 21 
Vyučen 25 
Právě studující  střední školu 6 
Právě studující vysokou školu 2 
Vzdělání mají prominuto ze zákona 6 
 
Rok  2008  se stal z hlediska personální problematiky městské policie v ČR velice 

významným, neboť  byla schválena novelizace z. č. 553/1991 Sb., která stanovila dnem      
1. 1. 2009 povinnost, přijímat do řad městské policie uchazeče se středoškolským 
vzděláním zakončené maturitou. Zároveň stanovila, že strážníci, kteří maturitu v době 
účinnosti zákona nemají, si toto vzdělání musí do konce roku 2015 doplnit. Část strážníků 
již studuje od roku 2008, ostatní je budou následovat.  

 
1.3. Vzdělávání  strážníků MP 

 
Strážníci MP byli v roce 2008 průběžně proškolováni z profesní, střelecké a fyzické 

přípravy. Stěžejní je především profesní příprava, která je sestavena zejména 
z proškolování zákona o obecní policii, zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
zákona o přestupcích apod. Všichni strážnici v listopadu 2008  absolvovali  školení 
novelizace  zákona  o obecní policii, kterou provedl na útvaru MP Jablonec nad Nisou  
JUDr. Čížek ze Školicího střediska  Mělník. Zároveň všichni strážníci absolvovali školení 
první pomoci. 
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1.4. Vyhodnocení nejlepšího strážníka  MP za rok 2008 
 
Jedním z motivačních prvků, který má přispět k vyšší kreativitě strážníků ve výkonu 

služby a který je v současné době aplikován na MP na základě organizačního pokynu 
ředitele MP č. 4 ze dne 1. 1. 2009,  je i vyhodnocení  tří nejlepších strážníků  za   
kalendářní rok  2008 s tím, že nejlepší strážník byl oceněn plaketou s titulem   „Strážník  
roku 2008“.   Základem pro toto vyhodnocení jsou následující kritéria: 

 
• plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii 
• plnění úkolů nad rámec pracovních povinností 
• množství zjištěných a následně řešených událostí 
• kvalita zpracování spisového materiálu 
• úroveň vystupování na veřejnosti 

 
Z tohoto důvodu byli vedením  MP  již za   rok  2008   vybráni podle těchto kritérií tři 

nejlepší strážníci, kteří byli na  služebním aktivu MP dne 16. 3. 2009 starostou města a 
ředitelem  MP  odměněni plaketou, certifikátem a finančním darem za  svůj kreativní 
přístup při plnění úkolů obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku.  Jedná se o následující strážníky: 

 
1. místo  strážník   Pavel   Bitman 
2. místo  strážník    Jan    Brožek 
3. místo  strážník   Miloslav   Lejsek 

 
Fotografie nejlepšího strážníka MP roku 2008 bude uveřejněna na webových 

stránkách MP a  bude   trvale vystavena na čestném místě na služebně  MP. Společná 
fotografie  tří nejlepších strážníků byla uvedena v tiskové zprávě, která byla dne 16.3.2009 
poskytnuta médiím.  

 
2. Koncepce činnosti a rozvoje MP Jablonec nad Nisou 
 

Koncepce činnosti a rozvoje MP pro období 2009 - 2011 byla po celkovém 
rozpracování schválena dne 20. listopadu 2008 zastupitelstvem města a doporučena 
řediteli MP k realizaci s rozložením celého koncepčního záměru do dvou etap. Samotná 
koncepce je rozpracována a realizována již od 1. 12. 2008. 
 
3. Oblast prevence kriminality 
 
      Na úseku preventivní činnosti v roce 2008 prováděla MP zejména besedy s dětmi. 
určené pro základní a speciální školy na téma: „Městská policie a její úkoly“ a 
mateřské školy na téma bezpečného chování dětí pod názvem: „Panda Fanda“  a  
„Příhody želvíka Toníka“.  Dále byla uspořádána řada besed pro střední školy na téma: 
„Městská policie a její kompetence“ a také besedy pro seniory zaměřené na 
problematiku viktimního chování. 

Na základních školách bylo uspořádáno 5 besed pro celkem 121 žáků. V mateřských 
školkách byli strážníci celkem na 10 besedách a bylo osloveno  772 děti. V prosinci roku 
2008 proběhla řada besed na středních školách. Jejich tématem bylo téma: „Kompetence 
městské policie“.  Zde proběhlo celkem 22 besed pro 577 studentů. 

 V rámci dopravní výchovy pro žáky základních škol zabezpečovala MP výuku na 
Dětském dopravním hřišti v ulici Podskalí v Jablonci n. N.  Zde v průběhu školního roku 
probíhá systematická výuka žáků 4. ročníků základních škol dle tematického plánu 
Ministerstva dopravy ČR zaměřený na dopravní výchovu.  O tuto činnost se  starají  dva  
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zaměstnanci   přímo vyčlenění na  dětském dopravním hřišti a  dále další tři zaměstnanci 
MP, kteří tuto činnost vykonávali nejvíce z vlastního volna. 

 
 

Rok 2008 
 

Počet dětí 
 

Účast na 
zkoušce 

 
Dotace  

v roce 2008 
za II. pololetí 

roku 2007 
1.292 (2007) 

(3.- 8 tř.) 
578 (2007)  
jen  4.tř. 

39.225,- Kč  
od  UAMK ČR 

za I. pololetí 
roku 2008 

868 
(3.- 4.tř.) 

 
436  (2008) 

20.625,-Kč  
od UAMK ČR 

 
Za II. pol. roku 

2008 

 
601 

(4. třída) 

 
601 (2008) 

30.050,-Kč  
od KÚ odbor  

dopravy 
Celkem 1.469 bez r. 2007 1.036 bez r. 2007 89.900,- Kč 

 
Ve  shora uvedeném přehledu je vyčíslen celkový počet  dětí, které absolvovaly ve 

školním roce 2007 - 2008  dopravní výchovou na dětském dopravním hřišti s tím, že  část  
z dětí se zúčastnila  i  zkoušek k získání průkazu cyklisty. 

Uvedené vzdělávací aktivity MP a dětského dopravního hřiště dotují  dvě organizace  
a to ÚAMK ČR, který dotoval tuto činnost v roce 2008 celkovou částkou 59.850,- Kč  a 
dále  Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, který  činnost dětského 
dopravního  hřiště  dotoval částkou 30.050,-Kč. Uvedená dotace  v celkové  výši cca  
89.900,-Kč se stala  příjmem  MP  a  byla převedena  na  účet  města.   

 
MP v roce 2009 chystá nový projekt pro děti z mateřských a základních škol pod 

názvem, „Kdo má pod čepicí, může na silnici“. Celkem by se mělo jednat o 60 
seminářů a 6 celodenních aktivit pro cca 2.300 dětí. Projekt bude sloužit pro osvětu 
dětí v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Ve spolupráci 
s realizačním týmem BESIP při Krajském úřadu Libereckého kraje a dále chystáme na 
měsíc duben akce pro oslovení mladých začínajících řidičů. Bude se jednat o studenty 
středních škol v Jablonci nad Nisou. Vyhlášení vítěze projektu s finanční dotací se 
očekává do konce měsíce března 2009.   

 
4. Oblast spolupráce s Policií České republiky  
 

V oblasti spolupráce s PČR je na velmi dobré úrovni, součinnostní porady se konají 
pravidelně každé úterý.  
 
Všechny úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a II. 
pololetí).  

 
5. Oblast spolupráce s bezpečnostními agenturami a ostatními 
      složkami  
 

Vzhledem ke schválené Koncepci činnosti a rozvoje MP se v součinnosti 
s bezpečnostními agenturami bude pokračovat. 

Na velmi dobré úrovni spolupracujeme s odbory a odděleními MěÚ a ostatními 
složkami IZS  ve městě.   

 
Všechny úkoly na rok 2008 byly splněny (viz. Zpráva o činnosti MP za I. a II. 
pololetí).  
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C. SOUHRN EVIDOVANÝCH UDÁLOSTÍ ZA ROK  2008 
 
V průběhu měsíců ledna až prosince roku 2008 řešila MP celkem 12.744 události 

a přestupků. Na základě vlastní poznatkové činnosti strážníků bylo zjištěno celkem 7.994 
skutečnosti a 4.750 událostí bylo řešeno na základě oznámení občanů nebo jiných 
subjektů (více viz. graf č. 1). 
          
           Graf č. 1 

 
        
          Graf č. 2 

 
 

V grafu č. 2 jsou uvedeny přestupky řešené v pravomoci MP. V roce 2008 bylo 
řešeno celkem 6.645 přestupků, z tohoto počtu bylo řešeno 3.903 přestupky  v blokovém 
řízení a  2.742 bylo řešeno domluvou. 
   

           Blokové řízení  a uložené pokuty za rok 2008 
Celkově na místě 

uděleno 
3.903 

blokových pokut 
v hodnotě  

 2.150.000,- Kč 
Celkově na místě 

vybráno 
2.557 

blokových pokut 
v hodnotě  

 1.012.700,- Kč 
Celkově na místě 
nezaplacených 

1.346 
  blokových pokut

v hodnotě  
 1.137.300,- Kč 
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        Graf č. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 grafu č. 3 jsou uvedeny údaje podílu hlavních činností na úseku dopravy v období 
od 1. 1. - 31. 12. 2008.  V této době eviduje MP celkem 6.489 přestupků, z toho bylo 
strážníky MP zjištěno 3.347 jiných přestupků (např. pěší zóna, zákaz stání, stání na 
vyhrazeném parkovišti apod.). 

ylo nasazeno celkem 1.461 TPZOV (tzv. botička), 1.314 řidičů bylo řešeno za 
rychlou jízdu, dále bylo řešeno celkem 367 řidičů odtažených vozidel.  

 rámci zajišťování veřejného pořádku strážníci řešili 155 vraků vozidel a 65 
nepovolených skládek. 

ako další ukazatel činnosti strážníků MP slouží procentuální porovnání oblastí 
odhalených přestupků, kdy z celkově odhalených  přestupků  se na úseku dopravy jednalo 
o 89 %  a na úseku veřejného pořádku  11 %.  

odrobnější rozbor činnosti MP na úseku dopravy ve sledovaném období znázorňuje 
následující graf č. 8, který porovnává hlavní činnosti na tomto úseku v letech 2007 a 2008.  
 
           Graf č. 4 
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V grafu č. 4 uvádíme počty přestupků mimo úsek dopravy, které řešila MP v období 
ku 2008.  Celkový počet  přestupků na úseku veřejného pořádku je  evidován v 834 

dech, z tohoto počtu  bylo narušení  veřejného pořádku v 382 případech, proti 
tku v 256 případech,  porušením  Obecně  závazných vyhlášek (OZV) v 119 

řípadech, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi evidujeme 
elkem 71 přestupků  a 7  případů evidujeme na úseku proti občanskému soužití.  

Graf. 5  

 grafu č. 5  je pro celkový přehled znázorněno celkové vyjádření počtu měření  
radarem  MP  za  celý kalendářní rok 2008. Činnost MP byla především zaměřena na 
dopravní úseky, které byly vytipovány ze statistických údajů dopravní problematiky za 
uplynulá  léta a to ve  spolupráci s PČR. Počty měření uvedené v grafu celkově 
korespondují s počtem přestupců v dotčených lokalitách a dávají  tak obecný přehled této 
problematiky.  
 
           Graf č. 6 

ro
přípa

ajem
p
c
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V

 
 
V grafu č. 6 jsou uvedeny počty událostí zjištěné MP a předané jiným subjektům. 

Celkový počet těchto událostí nebo podnětů byl 1.568, z toho 1.020 podnětů a jiných 
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skute ností bylo předáno MěÚ (technickému odboru, finančnímu odboru, správnímu 
odboru, právnímu oddělení, odboru rozvoje, oddělení životního prostředí, stavebnímu 
úřadu, dopravně silničnímu úřadu, humanitnímu odboru, atd.), z tohoto počtu bylo předáno 
PČR 95 poznatků, 176 Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. (dále jen TSJ), 69 
podn tů zdravotníkům a 8 požárníkům k celkovému dořešení v jejich kompetenci.   
          
         Graf č. 7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mo úsek 

vyjma i 
př
        
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V  grafu č. 8 je vidět porovnání hlavního podílu činností MP na úseku dopravy 
s rokem 2007, kde je vidět znatelný nárůst. Tento nárůst však eliminuje pokles ve dvou 
ukazatelích a to v  TPZOV a rychlé jízdě. Samotný pokles použití  TPZOV byl způsoben 
omezením spolupráce s TSJ v průběhu roku 2008.  Další pokles je patrný u odtahů 
vozidel, který je zapříčiněn částečným využíváním odtahového vozidla  TSJ strážníky MP.  

 

č

2
ě
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V grafu č. 7 je znázorněno statistické porovnání hlavních činností MP mi
dopravy v roce 2008 a to ve srovnání s rokem 2007. Výsledná data za rok 2008 jsou vyšší, 

řešení přestupků domluvou, kde MP přistoupila k důraznějšímu jednání prot
estupcům. 

    
  Graf č. 8 
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         Graf č. 9 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V grafu č. 9 je znázorněno celkové porovnání hlavních činností mimo úsek dopravy 

za rok 2008 v porovnáním s rokem 2007.  Z uvedeného přehledu je patrný pokles činnosti 
MP v celkovém součtu všech událostí.  

 
Ze statistických dat uvedených na  straně  č. 15 je však patrno, že celková 

činno

 
     
 

st MP za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 má vzrůstající trend a s určitostí 
mohu konstatovat, že svědčí o vyšší činnosti a vlastní kreativitě  strážníků MP na   
teritoriu města Jablonce nad Nisou.  

 
Toto své tvrzení opírám o analýzu statistických dat z informačního systému MP 

 v konečných číslech ukazuje, že v roce 2007 evidovala MP celkem 10.748 
dálostí.  Naproti tomu v hodnoceném a sledovaném roce 2008 již  MP eviduje celkem 
2.744 události, což je o 1.996 událostí více.  

 
 
 
 
 
 

„DERIK“, která
u
1
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Data čerpána z  informačního systému  MP  „DERIK“ 
 

 

POROVNÁNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE  
ZA CELÝ ROK   2007 - 2008 

Počet událostí ve 
sledovaném období  

Statisticky vykazovaná činnost jednotlivých 
vybraných úkonů MP 

  
2007 

 
2008 

1.  - použití technického prostředku k zabránění 
četně TPZOV použitých při spolupráci 

 
1.728 

 
1.461 

TPZOV
odjezdu vozidla (v
s TSMJ) 

2. ění strážníkem -  přestupky vyhledávané 
ři pracovní činnosti dle zákonných 

ředpisů např. nepovolené zábory, nedovolené skládky, 
řestupky, přestupky proti veřejnému pořádku, 

řestupky vyplývající z porušení zák. č. 200/1990 Sb. a 
ě závazné vyhlášky města (OZV) 

 
 

3.905 

 
 

4.541 

Vlastní zjišt
vlastní iniciativou p
p
dopravní p
p
obecn

3.  - řešení událostí a přestupků na 
ě telefonického oznámení občana, např. přestupky 

 
 

 
 

Telefonické oznámení
základ
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, krádeže, 
podezření z trestného činu, porušení OZV, dopravní 
přestupky,  ostatní přestupky. 

2.606 2.867 

4.  - na žádost orgánů města nebo   Asistence na žádost
jiných orgánů státních v souladu s legislativou, např. 
místní šetření, doprovody pracovníků MěÚ při jejich 
činnosti, vystěhování při exekucích apod. 

686 
 

928 

5. Anonymní oznámení - řešení  událostí a přestupků na 
ě anonymního oznámení občana. 

442 
 

436 
základ

6. 

 výkonu vazby 

Výjezd na žádost PČR - spolupráce v součinnosti s Policií 
ČR při zajištění pachatele tr. činu, zajištění místa tr. činu, 
zajištění místa dopravní nehody, regulace dopravy, 
společné hlídky s PČR, zesílení eskort do

 
 

283 

 
 

322 

apod. 
7.  - řešení událostí na základě osobního 

ě MP 
99 119 Osobní oznámení

oznámení na služebn
8. ňové volání - řešení událostí a přestupků na základě 

ňového volání na linku 156 
56 78 Tís

tís
9. ři odchytu zvířat - odchytávání psů, koček aj. 

zvířat, předávání do útulku, liga na ochranu zvířat 
64 106 Zákrok p

10. Vrak vozidla - nalezení a řešení vraků vozidel 97 155 
11. Zjištěno kamerovým systémem - přestupky a trestné 

činy zjištěné kamerovým systémem 
47 50 

12. Odtah vozidla - vozidla tvořící překážku silničního 
provozu dle zák. č. 361/200 Sb. 

497 367 

13. 
 

Měření rychlosti – vozidla překračující nejvyšší 
povolenou rychlost stanovenou zák. 361/2000 Sb. 

238 1.314 

Celkem událostí 10.748 12.744
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D. SOUHRN  EVIDOVANÝCH  UDÁ  

Přehled  vývojový t let

LOSTÍ  ZA  LÉTA 1999 - 2008
      

ch trendů za posledních dese  
 
Graf č. 10 

 
 
Vývoj  celkového počtu řešených událostí strážníky MP
ný v grafu č. 10.  V roce 1999 byl počet u

 v období 1999 - 2008  je 
uvede dálostí 13.855. Tento v oký počet událostí 
by dopr y. Klesa cí trend 
v celk stí přič st jak pe onálním 
změn e 13-ti dílč rojek vence 
krimin álostí pozvolna zvyšovat. 
Mezir ýšení počtu událostí v letech 2002 - 2003 lze mimo jiné přičíst také legislativní 
zm vnění k označ ozidla 
tvoříc  komunikacích a následně možnost nařídit jeho odtah. 
V vyšuj
v obla ž do roku 2005, kdy byl celkový počet odtažených 
vo

ostí řešených MP setrvalou, mírně 
v sti proběhl mezi rokem 2006 a 2007. 
T i změn na pos editele 
M předložení ucelené koncepce 
č a předpokládáme další navýšení 
c mo jiné i díky 
z

L á sice m nci, 
ale s největší pra v budoucích letech dně 
v dlouhodobém horizontu bude mít stoupající trend, kterému napovídá současný 

 
        

ys
l zapříčiněn zejména nárůstem počtu přestupků na úseku 

ovém počtu událostí mezi lety 1999 - 2002  lze s určito
ám v dopravním oddělení, tak problematice realizac
ality MP. Od roku 2002 se začal celkový počet ud
oční zv

av jí
í rs

ích p tů pre

ěně zákona o obecní policii, kdy strážníci „získali“ oprá
ího překážku na pozemních

ení v

roce 2003 bylo toto oprávnění využito v 375 případech. Z
sti odtahů vozidel sledovat a

ící se trend lze poté 

zidel 859.  
Od roku 2004 do roku 2006 má celkový počet udál

zrůstající tendenci. Výrazný pokles v celkové činno
ento
P. D

 pokles byl bezesporu způsoben zejména personálním
alší změna nastala mezi lety 2007 a 2008, kdy došlo k 

ami tu ř

inno
elko

sti MP a stabilizaci lidského potenciálu. Do budoucn
vého počtu událostí a zlepšení místní znalosti města strážníky MP, mi

avedení projektu „Okrskář“.  
  

ineární spojni cí grafem mce trendu procházejí
vděpodobností se 

írně klesa
 narovn

jící tende
á, přípa

nárůst. 
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Graf . 11 

   
 č

 
 

 
 
 
Vývoj počtu událostí zjištěných strážníkem v letech 1999 – 2002 uvedený     v grafu 

č. 11 vykazoval pokles z důvodu změny v dokumentaci událostí v informačním systému 
MP Derik, např. zavedení samostatného kódu na použití TPZOV, zákrok na zvíře, doprava 
apod.   

 
V neposlední řadě byl tento stav ovlivněn personálními změnami, kdy noví strážníci, 

kteří byli přijati, procházeli 3 měsíční zkušební dobou a následným školením v zařízení 
TRIVIS zakončené získáním osvědčení, kdy do vývoje počtu událostí nemohli  zasáhnout. 
Od roku 2002 - 2008 dle údajů vykazoval počet událostí setrvalý stav, odpovídající počtu 
odpracovaných hodin a počtu strážníků v přímém výkonu služby. 

  
Lineární spojnice trendu procházející grafem má sice klesající tendenci, ale 

s největší pravděpodobností se v budoucích letech narovná, případně bude mít 
stagnující až stoupající trend, který odpovídá současnému nárůstu, který je patrný 
od roku 2007. 
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  Graf č. 12 

voj počtu telefonických oznámení uvedený v grafu č. 12 nelze z hlediska úkolů MP 
žádným způsobem ovlivnit. Jeho nárůst v letech 1999 - 2005 lze přičíst začleněním           
a půs      

měny přístupu občanů 
vyvolané působením MP v oblasti veřejného pořádku a dopravy, kde se dá s určitostí 
předp

               
avděpodobností v budoucích letech bude ještě stoupat, v horizontu 

tří let předpovídáme její  stagnaci a narovnání vzhledem k tomu, že se počty 
řijetí stabilizovaly v úrovni  2.500 až 3.000 tisíci přijatých oznámení ročně. 

 

 
 
 

Vý

obením MP ve městě, rozšířením povědomí občanů o jejích úkolech, povinnostech  
a pravomocech, zejména pak změnou zákona č. 553/1991 Sb.  

 
Tento stav odpovídá dlouhodobému průměru v počtu oznámení v návaznosti na 

velikost, rozlohu města a počtu jeho obyvatel, nehledě na z

okládat značný vliv na chování obyvatelstva.  
 
Lineární spojnice trendu procházející grafem má stoupající tendenci 

a s největší pr
dvou 
p
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Graf č. 13 

 

čanů v možnosti řešení 
ozná

 

 
 
 

Vývoj počtu přijatých anonymních oznámení uvedených v grafu č. 13 sleduje souhrn 
všech oznámení na telefonních linkách operačního střediska MP včetně linky tísňového 
volání 156 a osobních anonymních oznámení občanů na služebně MP.  

 
eho vzrůstající trend odráží jednoznačně důvěru obJ

mených událostí přímo MP, na druhé straně ale také snahu oznamovatelů zůstat 
v anonymitě, která je patrně zapříčiněná snahou o ochranu osobních dat a v neposlední 
řadě také obavou z výskytu možných následných byť i represivních následků pro osobu 
oznamovatele. 

 
Lineární spojnice trendu procházející grafem má sice stoupající tendenci, ale  

s největší pravděpodobností se v budoucích letech narovná, případně bude mít 
stagnující trend. 
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Graf č. 14 

 
 
 
 

Vývoj počtu osobních oznámení občanů, kteří se touto cestou obraceli na MP 
vedený v grafu č. 14, vykazuje za sledované období let 1999 - 2008 téměř setrvalý stav.  

 

    

u

Jedná se o jednu z mnoha možností kontaktu mezi občany a MP, například 
možnost přímého telefonického spojení, využití linky 156 nebo internetového spojení  
(e-mailová adresa: mp156@mestojablonec.cz).  

 
Mírný pokles může mít příčinu ve využití jiných možností oznámení, nebo 

i zlepšením stavu veřejného pořádku ve městě, na kterém má nepochybně svůj podíl  
i práce MP. 

  
Lineární spojnice trendu procházející grafem má klesající tendenci    

a ne ředpokládáme, že se v 

               
       

            
budoucích letech narovná. Předvídáme, že bude mít 

stále

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p
 klesající trend, který odpovídá současnému využívání IT technologií občany 

města. 
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Graf č. 15 

 
odráží

ím MP ve městě Jablonec nad Nisou. 

 

 
 

 
ývoj počtu přijímání tísňového volání a využití linky 156 uvedený v grafu č. 15V

 od roku 2001 do roku 2003 velký vzestup, jehož příčinou jsou jednoznačně 
navýšené kompetence MP, které přinesly legislativní změny zákonů, rovněž ale i fakt, že 
se jedná o bezplatnou telefonní linku, kterou z uvedeného důvodu využíval v tomto období 
stále větší počet občanů.  

 
Mírný propad v roce 2005 a opětovný následný vzestup počtu využití linky 156 

odráží jednoznačně i důvěru a vzrůstající informovanost veřejnosti ve vztahu k možnostem 
a komp tence

  
Lineární spojnice trendu procházející grafem má sice stoupající trend, ale do 

budoucna předpokládáme její narovnání s tím, že  bude mít  stagnující trend, 
protože oznámení se průměrně pohybují v mezích mezi 50 až 70 oznámení ročně.  
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Vývoj počtu událostí na úseku měření radarem znázorněný v grafu č. 16 je dán 

změna

ke značnému omezení měření z důvodu povinného umístění 
dopravního označení  úseku měření.  

a 2009. 

h 
stagnovat. 

 

 
Graf č. 16 

mi v zákonných úpravách.  
 
MP může samostatně měřit až od roku 2006, což dokazuje strmý nárůst událostí od 

sledovaného roku. Prognózou do budoucna je bohužel skutečnost, že zatím platnou 
zákonnou úpravou dojde 

 
Vzhledem k tomu, že tato úprava není legislativně ošetřena prováděcí vyhláškou, 

předpokládá se měření ze strany MP  až od 1. dubn
  
Událostem na tomto úseku odpovídá i lineární spojnice trendu, která má 

prudce stoupající tendenci. Předpokládáme, že i přes legislativní změny dojde 
k nárůstu počtu měření a zjištěných přestupků, který však bude v budoucích letec
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í trend lze spatřit i v počtu vozidel nacházejících se 
v pros

   

činnost strážníků a také přizpůsobit personální obsazení ve městě. 

aké této situaci odpovídá lineární spojnice trendu s klesající tendencí, která 
se s ětší pravděpodobností v budoucích letech narovná, předpokládáme, že 
bude mít spíše mírně klesající až stagnující trend, který odpovídá současnému 
poklesu při přikládání  TPZOV. 

 
 Graf č. 17 

 
Vývoj činnosti v oblasti použití (TPZOV- tzv. botička) uvedený v grafu č. 17 má 

dlouhodobě klesající trend.  
 
Tento pokles je způsoben výsledky dlouhodobé aktivity MP, kdy řidiči vozidel 

neoprávněně parkující v centru města (pěší zóna) byli postupně donuceni parkovat 
v souladu se zákonem. Tento klesajíc

toru pěší zóny v centru města a těch, která parkují na určených parkovacích 
plochách. Současný stav je možné vizuálně srovnat s rokem 1999, kdy jsou tyto tendence 
naprosto opačné.  

K tomu je potřeba přihlédnout ke vzrůstajícímu počtu vozidel v ulicích našeho města 
a je třeba mít na paměti i legislativní změny zákona o obecní policii, kdy od roku 2006 je 
v kompetenci MP měření rychlosti vozidel. K řešení této problematiky bylo logicky nutné 
zreorganizovat 

 
T
 nejv
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Vývoj počtu realizovaných odtahů uvedený v grafu č. 18 je sledován až od poloviny 
roku 

 dále neměla k dispozici odtahové vozidlo.  
 

Další vývoj proto záleží na změně realizované smlouvy mezi městem a TSJ, 
posk

Celkové problematice odpovídá lineární spojnice trendu, která má sice 
stou

Graf č. 18 

2002, což bylo dáno skutečností, že MP neměla do této doby jednak zákonné 
oprávnění k těmto úkonům a

Sjednaná služba, kterou pro MP zajišťovaly TSJ, nebyla na požadované technické 
úrovni. Teprve během let 2004 - 2008 disponují TSJ novou odtahovou technikou, která se 
v této oblasti plně osvědčila. Pokles četnosti realizovaných odtahů od roku 2005 má jako 
důsledek fakt, že odtahové vozidlo není k dispozici pro práci strážníků 24 hodin denně, 
nezřídka je jeho použití během dne zrušeno a využito pro potřeby TSJ.  

 

ytující tuto službu. Také je zde patrný efekt ve snížení počtu vozidel, která tvoří 
překážku provozu na pozemních komunikacích. Tím se prokazuje dobrá efektivita  činnosti 
MP v této oblasti. 

 

pající tendenci, ale s největší pravděpodobností se v budoucích letech narovná  
a bude  mít klesající případně stagnující trend. Tomu již dnes  napovídá  pokles 
v této oblasti. 
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 Graf č. 19 

       

 
O

ků, což lze přičíst 
změně zákona zabývající se vyřazováním vozidel z evidence motorových vozidel, 
stanov          

 odpovídá i lineární spojnice trendu, která má mírně stoupající 
tendenci. Naše prognóza předpovídá v této oblasti  nárůst s ztotožňuje se                
s  tren

 

 
 
Vývoj počtu vraků vozidel uvedený v grafu č. 19 měl v období 1999 - 2000 prudký 

nárůst, který způsobila změna kompetencí MP a zlepšená spolupráce  s Dopravním   
a silničním úřadem MěÚ.   

d roku 2002 vykazuje počet zjištěných vraků v katastru města téměř setrvalý stav. 
Mírný nárůst od roku 2007 do konce sledovaného období lze spatřovat ve zvýšené 
činnosti MP.  

 
Současné období signalizuje nárůst počtu řešení odstavených vra

 
eným poplatkem za ekologickou likvidaci vraku a také poplatkem při přepisu   

a převodu na nového vlastníka vozidla. 
 
Tomu stavu

dem s tím, že  zmíněná legislativní úprava letos  a možná ještě  v příštím roce  
způsobí celkový nárůst vraků ve městě. 
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Graf č 20 

očtu případů od roku 2006 lze spatřovat v důsledném prosazování OZV ze 
strany MP, spoluprací s Ligou na ochranu zvířat, zřízením útulku v Lučanech nad Nisou, 
ale ta

očtu zákroků od roku 2007 - 2008 byl s určitostí 
zapří ěn větším počtem majitelů zvířat, kteří se zbavují svých svěřenců, případně 
nedo

se v budoucích letech nenarovná, bude mít 
mírn dá současným zákrokům zvířat 
který se pohybuje průměrně kolem 100 odchytů za rok. 

. 

 
 
 
Vývoj počtu zákroků strážníků MP při odchytu zvířat za sledované období uvedené 

v grafu č. 20 odráží jednak změny obecně závazných vyhlášek města (OZV) zabývající se 
volným výskytem a pohybem psů, změny povinností majitelů zvířat tak  v neposlední řadě 
zlepšené technické vybavení MP a prostředků určených k odchytu zvířat.  

 
Pokles p

ké ve vymezení prostoru v katastru města, který byl určen pro volný pohyb psů.  
  

V neposlední řadě lze toto zlepšení přisuzovat i zvýšenému právnímu vědomí            
a odpovědnosti majitelů zvířat. Nárůst p

čin
statečné zabezpečení oplocení kotců nebo výběhů pro zvířata. 
 
Této situaci odpovídá lineární spojnice trendu, která má sice stoupající 

tendenci a s největší pravděpodobností 
ě  stoupající až  stagnující trend, který odpoví
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ovlivněna řadou 
technických závad, které se projevily na funk

 
  

Graf č. 21 

 
Vývoj počtu poznatků z Městského kamerového monitorovacího systému a jejich 

četnost ukazuje graf č. 21.  
 
Samotný graf odráží od roku 2001 vzestup daný skutečností, že tento systém byl 

v uvedeném roce zaveden do používání MP.  
 
Pokles počtu poznatků, který je patrný v roce 2003 má několik příčin a zcela jistě 

odráží skutečnost v personálních změnách obsluhy. Dále tato činnost byla 
čnosti celého systému.  

 
Od roku 2006 vykazuje sledovaný stav mírný nárůst a vzhledem k tomu, že se do 

budoucna počítá s navýšením počtu kamerových bodů v lokalitě města, dojde s určitostí 
ke stabilizaci z hlediska personální obsluhy (stanovení operátora), kterým bude řádně 
proškolený strážník MP (viz. schválená koncepce MP).  Provoz kamerového systému        
a jeho obsluhy bude zaveden na 24 hodin denně již v průběhu II. pololetí roku 2009, což 
jistě přispěje ke zkvalitnění a zvýšení počtu poznatků řešených strážníky v této 
problematice. 

 
Tomu odpovídá i lineární křivka trendů, která má stoupající tendenci                

a  s největší pravděpodobností se v budoucích letech bude zvyšovat. 
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Graf č 22 

 

grafu č. 22 je ovlivňován zejména 
potře

ti MP a jeho stoupající trend napovídá         
o vel

řípadně 
bude

 
 

 
 
 
 

. 

 
 

ývoj počtu poskytnutých asistencí uvedený v V
bami jednotlivých útvarů MěÚ a dalších subjektů, se kterými MP spolupracuje.  
 

e změnám dochází nezávisle na činnosK
mi dobré spolupráci mezi MěÚ a dalšími subjekty vyžadující asistenci od MP. 
 
Lineární spojnice trendu procházející grafem má stoupající tendenci, ale 

s nej ětší pravděpodobností se v budoucích letech ustálí, narovná se, pv
 mít stagnující trend. 
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Graf č. 23 

 
Vývoj počtu výjezdů na žádost PČR uvedený v grafu č. 23 odráží ve sledovaném 

období let 1999 - 2008 několik faktorů najednou. K tomu je nutno konstatovat, že počet 
výjezdů pro PČR nemůže  MP nijak ovlivnit. 

Jeho první nárůst v období roku 2000 - 2002 odráží nepochybně legislativní změnu 
záko

lních 
změn v PČR, kdy MP v rámci svých oprávnění řešila v oblasti přestupků i zjištěných           
a ná

í změny 
kompetence MP v oblasti dopravy a rovněž tak nízký stav počtu policistů PČR v přímém 
výkon

obností se v budoucích letech narovná a bude mít 
ravděpodobně stagnující trend. To přičítáme nejenom výkyvu v počtu žádostí PČR, 
erý je  průměrně kolem 300 výjezdů ročně  a také skutečnosti, že PČR   postupně 

oplňuje  své početní stavy. 

.  Vyhodnocení vývojových trendů za posledních deset let

na č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, která zvýšila kompetence 
MP v oblasti dopravy.  Druhý nárůst v období let 2003 - 2005 vychází ze strukturá

sledně předaných trestných činů větší počet událostí, než v předchozím období. 
Konečný nárůst od roku 2007 - 2008 odráží setrvalý stav, jehož příčinou jsou dalš

u služby, kdy nápad událostí byl řešen spoluprací mezi PČR a MP. 
Lineární spojnice trendu procházející grafem má sice mírně klesající tendenci, 

ale s největší pravděpod
p
kt
d
 
1  

 
Z vyhodnocení grafů za období od roku 1999 - 2008 byly   

otvrzeny oblasti na které se MP zaměří svoji činnost 
 následujícím období: měření rychlosti, přikládání TPZOV, 
dtahy vozidel tvořící překážku v silničním provozu, likvidaci 
raků, zvýšení počtu poznatků a celkové práce kamerového 
ystému a zvýšení  činnost na úseku volného pohybu  zvířat ve 
ěstě. (dotčené oblasti MP předpovídala a proto jsou již obsaženy 

 Plánu hlavních úkolů MP na rok 2009)  

p
v
o
v
s
m
v
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E. SOUČASNÝ STAV,  POSTUPY  A  CÍL  MP  PRO  ROK  2009 
 
1. Současný stav, obraz MP mezi občany města  a co občané od 
       MP očekávají: 
 

a) razantní zákroky proti vandalům 
b) výkon pěších hlídek ve městě přiblížit více veřejnosti 
c) řešení problematiky seniorů (pocit vlastního bezpečí ve městě, na hřbitovech 

požadavek  na zřízení strážníka-okrskáře apod.) 
d) řešení problematiky bezdomovců v parcích města, u přehrady 
e) řešení volného pobíhání psů 
f) řešení problematiky neutěšeného parkováním vozidel ve městě 
g) řešení problematické parkování v pěší a obytné zóně 
h) řešení zklidnění dopravní situace ve městě 
i) řešení rychlosti vozidel a jejich měření  
j) řešení problematiky čtyřkolek 

 
2. Postup MP při řešení úkolů a problémů  
 

Mimo  základní úkoly MP, které jsou specifikovány v  z.č. 553/1991 Sb., zde 
předkládáme základní průřez činností MP na rok 2009,  jejichž základ je obsažen v  Plánu 
hlavních činností MP na rok 2009, který byl schválen zastupitelstvem města dne 29.1.2009  
 ve sc

iční laserový rychloměr - ProLaser IIPL-DOK I 

e  do 

m z

g) zvýšíme činnost  v oblasti  kontroly volně pobíhajících psů 

a hválené  Koncepci činnosti a rozvoje MP na  léta 2009-2011. 
 

Doprava a pořádková služba 
 

a) pravidelný a důsledný dohled strážníků MP na přechodech pro chodce se 
zaměřením na bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci zejména 
školní mládeže 
   

b) razantnějším způsobem přistoupíme k řešení problematiky vandalů ve městě 
 

c) do konce března roku 2009 umístíme ve městě tři preventivní radary, které  
budou informovat řidiče  o aktuální rychlosti jejich vozidel (jeden radar je umístěn 
v ulici Rychnovská, druhý v ulici U Přehrady, společně s dopravními značkami 
upozorňující na úsek měření rychlosti. Třetí radar bude rotovat v ulicích 
Palackého, Janovská a Belgická. Tento radar bude zpracovávat data naměřených 
rychlostí Po vyhodnocení bude MP v místech výskytu překračování nejvyšší 
rychlosti umísťovat siln
 

d) zrealizujeme v plné rozsahu projekt „Okrskář“ a jeho činnost zaměřím
vzdálenějších lokalit od centra města 
 

e) zaměříme se zvýšenou měrou na parkování vozidel v pěší a obytné zóně a  
parkování v ístech se ákazovými značkami, parkovacími hodinami, dále na 
odtah  vozidel a pravidelnou kontrolu vozidel vykazující znaky vraku 

 
f) zvýšíme činnost na důsledný monitoring krizových míst v katastru města jako jsou 

Tyršovy sady, Komenského náměstí, nádraží ČD, autobusové nádraží, hřbitovy, 
odchodní centra apod.   
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Medializace a propagace činnosti MP 

 
• ke dni 1.4.2009 spustíme nové internetové stránky MP, zvýšíme podí

informovanosti obyvatel m
l 

ěsta prostřednictvím Jabloneckého měsíčníku, tiskových 
skových konferencích, pomocí  televize RTM, 

ečnostních a preventivních 

, ve spolupráci 
 v „Hasičárně“ , 

merového systému včetně 
 služby 

ní prostředky z projektu EU, provedeme opravné, 
avního hřiště (po převzetí do 
vlastníka)  

dílet na příměstských 
táborech dle harmonogra nce kriminality 
 

 
 se 

 

 
3. 

zpráv, účastí na pravidelných ti
propagací MP v mediích zejména při dopravně-bezp
akcích s  dětmi   

 
Projekty 

 
• pokud se podaří získat finanční prostředky z projektu EU

viště MP s MěÚ postupně zrealizujeme projekt nového praco
ajícího kasoučástí tohoto projektu je i výměna  stáv

v konuýměny IT technologií sloužící MP ve vý
 

• pokud se podaří získat  finanč
případně rekonstrukční práce dětského dopr
vlastnictví města realizovat rekonstrukci z pozice 

 
Prevence 

 
• zvýšíme počet přednášek pro mateřské, základní a střední školy, seniory, 

vytipované komunity, handicapované osoby, budeme se po
mu Městského programu preve

• maximálně využijeme dětské dopravní hřiště a to zpřístupněním veřejnosti nejen 
v týdnu, ale o sobotách, případně o nedělích, a zejména pak v době letních 
prázdnin 

• ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ, PČR  a ostatními složkami ve městě
zaměříme na řešení problematiky bezdomovců, kteří jsou  zejména v zimních
měsících velkým problémem města 

 

Cíl  pro následná léta 
 

Dlouhodobým cílem vedení MP je vytvořit 
městskou policii jako moderní sbor, který své 
poslání chápe jako službu občanům Jablonce nad 

v
 

Zpr
Informa
 

u dne 17.03.2009 

Nisou při zajišťování pořádku,  klidu a bezpečí za 
yužití všech dostupných IT technologií. 

 
Prameny: 

ávy o činnosti MP za období 1999 - 2008 
ční systém  MP „DERIK“ 

         V Jablonci nad Niso
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