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Důvodová zpráva 
      
        

Pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou předkládáme Výroční zprávu o 

činnosti Městské policie  Jablonec nad Nisou za rok 2009. Samotná zpráva je rozdělena 

do 5i částí.  

 

V části A. je uvedeno plnění plánu Hlavních úkolů Městské policie  Jablonec nad 

Nisou na rok 2009 schválené zastupitelstvem města dne 29. 1. 2009. 

 

V části B. jsou shrnuty hlavní oblasti práce Městské policie Jablonec nad Nisou 

v kalendářním roce 2009.  

 

V části C. je uveden celkový souhrn evidovaných a zpracovaných událostí, kterými 

se Městské policie  Jablonec nad Nisou zabývala celý rok 2009, a kdy je tento souhrn 

porovnán s rokem 2008. 

 

V části D. je uveden souhrn některých vybraných problematik, kterými se Městská 

policie Jablonec nad Nisou zabývala po celé jedno desetiletí s tím, že je zde proveden 

rozbor statistických údajů ve srovnatelných ukazatelích získaných z informačního systému 

Městské policie Jablonec nad Nisou „DERIK“.  Součástí grafů jsou i vývojové trendy s 

lineárními spojnicemi, ze kterých lze predikovat budoucí vývoj ve sledované oblasti. 

 

  V části E. je uveden současný stav, návrhy a doporučení opatření potřebných pro 

rok 2010 tak, aby činnost MP byla ještě efektivnější. 
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ÚVOD 
 
Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou předkládám zprávu o činnosti Městské 

policie  Jablonec nad Nisou za rok 2009 (dále jen MP).  Předložená zpráva obsahuje 
vyhodnocení MP za předchozí kalendářní rok, jsou zde předloženy statistické informace v 
celkovém porovnání činnosti MP za poslední dekádu s meziročním porovnáním.  

 
 

A. PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ STANOVENÝCH NA ROK 2009   
 
1. Plnění zásadních úkolů MP 
 

a) Zpracovat a předložit mediální plán 
• Splněno ve spolupráci s tiskovou mluvčí ke dni 31. 1. 2009 

 
b) Zpracovat a předložit vyhodnocení MP za II. pololetí 2008 

• Splněno ke dni 9. 1. 2009, přeloženo ZM dne 29. 1. 2009  
 

c) Zpracovat a předložit Výroční zprávu o činnosti MP za rok 2008 
• Splněno ke dni 9. 3. 2009, předloženo ZM dne 26. 3. 2009 

 
d) Zpracovat nový Organizační řád a základní řídící dokumenty městské policie 

            s jasným vymezením odpovědností a kompetencí 
• Zrealizováno do 30. 6. 2009, předloženo RM 4. 6. 2009, ZM dne 18. 6. 

2009 
 

e) Zrealizovat personální změny v rámci MP dle schválené Koncepce MP na 
             roky 2009 - 2011 

• Splněno ke dni 30. 6. 2009   
 

f) Připravit a realizovat přijímací řízení na volná místa strážníků 
• Splněno částečně -  stav ke dni 31. 12. 2009 je 53 zaměstnanců - viz    

finanční omezení v Plánu hlavních úkolů na rok 2010 
 

g) Zrealizovat „Projekt Okrskář“ a pravidelně jej vyhodnocovat v průběhu roku 
• Splněno - projekt zahájen ke dni 1. 3. 2009, kontrola činnosti okrskářů 

kontrolována ředitelem MP (dále jen ŘMP), pravidelné porady jednou 
za dva měsíce - viz  zpráva dále 
 

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

důvěru občanů v činnost městské policie: 
 

a) Zpracovat a předložit roční plán profesního vzdělávání strážníků 
• Splněno, využito Školící středisko Mělník, Městská hala, plavecký 

bazén, ve spolupráci s HZS využita tělocvična k nácviku taktické 
přípravy, využita venkovní střelnice vězeňské služby Rýnovice, vydány 
potřebné interní akty řízení ŘMP 
 
 

b) Zvyšovat profesní připravenost strážníků k výkonu služby 
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•  Průběžně plněno, provedeny fyzické testy strážníků v měsíci květnu a 
prosinci 2009, provedena střelecká příprava v průběhu měsíce května a 
června, výcvik taktické přípravy realizován v měsících červen a 
prosinec 2009, prováděno pravidelné školení na všech poradách 
k oblasti sjednocení metodiky a zlepšení výkonu služby - viz zpráva 
dále 
 

c) Zpracovat dokumentaci Stálé služby - Operačního střediska města 
• Splněno vydáním organizačního pokynu ŘMP 

 
d) Zvýšit výkon strážníků při činnosti v pořádkové a dopravní službě 

• Zvýšena vlastní kreativita strážníků, která je měřitelná dosaženými 
výsledky jednotlivců, výsledky jsou uvedeny ve třetí části zprávy 
 

e) Zaměřit hlídkovou službu i na vytipované lokality a činnosti v období (01 - 12)   
   Tyršovy sady - veřejný pořádek, požívání alkoholu, (04 - 09) přehrada Mšeno - 
   veřejný pořádek, kontrola záchranného zařízení v bednách, restaurace, 
   parkování, černé skládky v lokalitách Paseky + Mšeno, Kokonín + Vrkoslavice, 
   Proseč + Horní Proseč apod. 

• Plněno průběžně, trvalý úkol pro denní a noční službu 
 

f) Vést fundovanou diskuzi s občany a oznamovateli událostí 
• Provádí se pomocí internetových stránek MP, diskusního fóra, 

osobního jednání strážníků MP a vedení MP s občany  
 

g) Pravidelně informovat veřejnost o činnosti městské policie 
• Provádí se formou pravidelných tiskových zpráv, poskytováním 

tiskových zpráv do Jabloneckého měsíčníku, prostřednictvím televize 
RTM, účastí ŘMP na tiskových konferencích po ZM, apod. 

 
  

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 OOP 
• Provádí se pravidelně každé úterý na MP nebo PČR 

 
b) Organizovat jednou měsíčně společné dopravně bezpečnostní akce s PČR (měření 

rychlosti, podávání alkoholu mládeži apod.) 
• Provádí se ve spolupráci s PČR (OOP) 

 
c) Společné zajištění veřejného pořádku při veřejných akcích 

• Provádí se v rámci součinnosti s PČR (fotbalová liga, jiné sportovní 
akce, akce extrémistů, zajišťování různých hudebních produkcí, 
nepovolených pochodů a apod.) 
 

d)  Organizovat výměnné stáže strážníků na PČR a MP Liberec 
• Provádí se nepravidelně dle podmínek a možností PČR a MP 

 
e)  Operativně řešit provoz, ošetřování a opravy materiálu a zařízení města (městské 

policie) v užívání PČR 
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• Řešeno průběžně dle potřeb MP a PČR 
 

f) Stanovit zásady součinnosti při řešení vytipovaných mimořádných událostí na území 
města 

• Plněno průběžně ve spolupráci s oddělením krizového řízení MěÚ 
 
 
4. Zlepšit materiální zabezpečení výkonu služby strážníků 
 

a) Aktivně pracovat v realizační skupině projektu „Hasičská zbrojnice“ 
• Plněno průběžně, ředitel MP je členem pracovního týmu. 
 

b) Zkvalitnit kamerový systém – zvýšit jeho záznamové schopnosti 
• Proběhla hardwarová úprava záznamového zařízení. Obsluha kamerového 

systému je od 1. 7. 2009 po celých 24 hodin – jsou ustanoveni strážníci-
operátoři kamerového systému. 
 

c) Zlepšit vybavení a celkovou úroveň služebny městské policie – stálé služby, vstupu 
do služebny apod. 
• Došlo k úpravě pracoviště operačního města, místnosti pro odpočinek 

denní a noční směny, provedena montáž žaluzií, zajištěna částečná 
výměna podlahových krytin, výměna HW na operačním středisku a na 
služebně určené pro výjezd MP, provedena výměna HW u vedoucího 
dopravní a pořádkové služby a jeho zástupce, byla provedena výměna 
všech oken na MP a to za plného provozu MP, zajištěn nákup dalších tří 
preventivních radarů a jeho SW. 
 

d) Provést opravné a rekonstrukční práce Dětského dopravního hřiště 
• Provedena výměna vstupních dveří do budovy, provedena výměna 

garážových dveří - úschovna jízdních kol, provedena oprava okapních 
svodů a oplechování střechy, částečná oprava omítky a částečný nátěr 
budovy, částečná oprava sociálního zařízení pro děti v budově, výměna 
dlažby vstupu do budovy, provedeno celkové vyčištění ploch využívaných 
pro děti, komplexní výřez všech náletů.  
 

e) Podílet se na realizaci projektu kontrolního stanoviště PČR z hlediska BESIP 
• MP provedla ve spolupráci s oddělením krizového řízení a PČR vytipování 

míst. Realizace tří míst (ul. Pražská, ul. Tovární a ul. Prosečská) proběhla 
do konce roku 2009. 
 

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

z Bezpečnostní politiky města a Koncepce prevence kriminality města na 
léta 2008 až 2009 

 
a) Zpracovat a předložit harmonogram návrhů projektů Prevence kriminality 

• Splněno, návrhy projednány v Komisi prevence kriminality 
 

b) Zpracovat harmonogram využití Dětského dopravního hřiště, všestranně zajistit 
jeho provoz 

• Splněno na I. a II. pololetí roku 2009 + harmonogram akcí a využití DDH 
v letních měsících 
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c) Zajistit součinnostní podíl na pořádání příměstských táborů vyhlášených 

v Městském programu prevence kriminality  
• Splněno ve spolupráci s PČR a manažerkou prevence, realizace dne 16. 

7. 2009 na DDH 
 

d) Zajistit přednášky pro mateřské a základní školy, seniory a vytipované komunity 
• Průběžně plněno pracovníky MP na DDH, viz projekty uvedené dále ve 

zprávě 
 

e) Podílet se na činnosti pracovní skupiny pro prevenci kriminality ustanovené 
starostou města při zpracování a realizaci úkolů a opatření Koncepce prevence 
kriminality města na období 2009 až 2011 

• Průběžně plněno, ředitel je členem pracovní skupiny 
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B. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE MP V  ROCE 2009 
 
1. Personální problematika včetně vzdělávání zaměstnanců 
 

V období 1. 1. – 31. 12. 2009 se měnil personální stav MP následujícím způsobem.  
V prvním čtvrtletí roku 2009 odešli z pracovního poměru u MP na vlastní žádost dvě 
strážnice z přímého výkonu služby.  

Ke dni 1. 4. 2009 byli do pracovního poměru strážníka přijati celkem čtyři uchazeči, 
kteří v průběhu dubna až května složili předepsané zkoušky a dne 2. 6. 2009 byli zařazeni 
do výkonu služby. 

Ke dni 30. 6. 2009 na základě uzavřené pracovní smlouvy na dobu určitou, byl 
ukončen pracovní poměr s dvěma civilními zaměstnanci (operátor kamerového systému), 
kteří byli nahrazeni strážníky - operátory a to z důvodu optimalizace rozdělení úkolů na 
operačním středisku MP v souvislosti s naplňováním schválené koncepce MP.  

U nově zřízených míst byly zpracovány nové popisy a náplně práce a fakticky došlo 
k obsazení kamerového systému po celých 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

Ke dni 30. 6. 2009 byla přeřazena manažerka prevence kriminality na oddělení 
krizového řízení MěÚ. 

Dalšími personálními změnami na organizační úrovni bylo zřízení nových 
systemizovaných míst, a to z důvodu zefektivnění práce a naplnění koncepce, viz 
následná kapitola Koncepce činnosti a rozvoje MP. 

Souběžně k termínu 30. 6. 2009 a k 31. 1. 2010 bylo provedeno písemné 
vyhodnocení konkrétní činnosti jednotlivých strážníků za první a druhé pololetí roku 2009. 

V druhém pololetí roku 2009 ukončila pracovní poměr zaměstnankyně  DDH a tři 
strážníci, jeden z nich ze zdravotních důvodů. 

Do pracovního poměru byla přijata jedna zaměstnankyně na DDH a šest nových 
uchazečů, z nichž pět složilo předepsané zkoušky, poté byli zařazeni do výkonu služby. 
Jeden z uchazečů odešel na vlastní žádost před absolvováním zkoušek.  

Celkový stav k 31. 12. 2009 je 53 zaměstnanců, z toho 51 strážníků a 2 civilní 
zaměstnanci (asistentka ředitele a pracovnice  DDH).  
     
 

1.1. Personálního složení MP 
 
Strážníci s platným osvědčením 51 
Asistentka ředitele 1 
Pracovnice dětského dopravního hřiště 1 
C e l k e m 53 

 
 

1.2. Vzdělanost strážníků MP 
 

Vysokoškolské 2 
Středoškolské 31 
Vyučen 18 
Právě studující střední školu 9 
Právě studující vysokou školu 3 
Vzdělání mají prominuto ze zákona 6 
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Rok 2009 se stal z hlediska personální problematiky městské policie v celé 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 započali studium během roku 2009. 

 
1.3. Vzdělávání strážníků MP 

 
Strážníci MP byli v roce 2009 průběžně proškolováni z profesní, střelecké a fyzické a 

taktické 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. Nácvik a provádění taktických prvků potřebných pro výkon 
služby byl realizován každý druhý pátek v tělocvičně HZSO Jablonec nad Nisou a 
v TipSport aréně Liberec. 

Všichni strážnici na pravidelných poradách absolvují školení ke změnám zákona o 
obecní policii, změnám v platné legislativě, obecně závazných vyhlášek města. Zároveň 
všichni strážníci absolvovali školení první pomoci. Strážnici v roce 2009 absolvovali ve 
dvou termínech fyzické prověrky, které splnili v požadovaných kriteriích pro výkon služby. 

 
 
1.4. Vyhodnocení nejlepšího strážníka MP za rok 2009 
 
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 2009 s tím, že nejlepší strážník bude oceněn plaketou s titulem „Strážník roku 2009“.  
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 bylo vedením MP za rok 2009 provedeno vyhodnocení a podle 

těchto kritérií byli vybráni tři nejlepší strážníci, kteří budou na služebním aktivu MP dne 26. 
2. 2009 od 13,00 hod. 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 ve městě Jablonec nad Nisou. Jména tří nejlepších 
strážníků budou vyhlášena na místě.  

Fotografie nejlepšího strážníka MP roku 2009 bude uveřejněna na webových 
stránkách MP a bude trvale vystavena na čestném místě na služebně MP. Společná 
fotografie tří nejlepších strážníků bude uvedena v tiskové zprávě, která bude dne 26. 2. 
2010 poskytnuta médiím.  

Zároveň bude na tomto aktivu provedeno veřejné ocenění strážníků, kteří jsou 
zaměstnáni u MP od doby jejího založení, tedy od roku 1992.  Zároveň bude provedeno i 
ocenění strážníků, kteří jsou u MP více jak 10 let.  Samotné poděkování za práci pro 
město Jablonec nad Nisou bude realizováno předáním plakety a certifikátu za přítomnosti 
zástupců a zastupitelů města. 
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2. Koncepce činnosti a rozvoje MP Jablonec nad Nisou na léta 
    2009  2011 
 

V průběhu roku 2009 naplňuje MP schválenou Koncepci činnosti a rozvoje Městské 
policie Jablonec nad Nisou pro období 2009 – 2011. Celkový postup při jejím 
naplňování je uveden pod následnými body. 

 
2.1. Projekt okrskář 
 

Neustálou pozornost věnuje MP projektu „Okrskář“, který díky svým specifikům patří 
jak do oblasti veřejného pořádku, tak do oblasti dopravy a prevence kriminality. Tento 
projekt byl zahájen v měsíci březnu roku 2009.  Předpokládáme, že pro svoji specifickou 
činnost okrskáře v území a sledování adekvátních výsledků lze očekávat nejdříve po 
uplynutí jednoho až dvou let. I přesto má  tato činnost  MP  již dnes  hmatatelné  výsledky.  

K dosavadním výsledkům za rok 2009 konstatuji, že okrskáři získali celkem 414 
kontaktů na subjekty ve svěřeném teritoriu. Mimo běžný výkon služby řešili celkem 435 
událostí a dále se zabývali 489 poznatky z okrsků. Okrskáři za uvedené období přijali 
160 telefonátů na mobilní telefony a ve 31 případech byli osloveni prostřednictvím 
emailových schránek. 

V průběhu roku 2009 se podařilo zřídit v katastru města Jablonec nad Nisou pět 
kontaktních míst okrskáře, která slouží pro komunikaci s občany. Jejich obsazení je 
pravidelně každou středu od 15 do 17 hodin.  

 
Dne 23.09.2009 ZŠ Rýnovice 
Dne 04.11.2009 ZŠ Pasířská 
Dne 11.11.2009 ZŠ Na Šumavě 
Dne 11.11.2009 Kulturní dům  Kokonín 
Dne 25.11.2009 Dům s pečovatelskou službou ve Mšeně 

 
Občané mohou navštěvovat tato kontaktní místa, mohou využít telefonní a emailové 

spojení, která jsou vyvěšena na webových stránkách MP a byly inzerovány na letácích 
okrskářů, které jsou nepravidelně rozmísťovány v katastru města. 

V roce 2010 plánujeme otevření kontaktního místa v Proseči nad Nisou. Vzhledem 
k náročnosti úpravy zamýšleného místa, je potřeba nejdříve zajistit finační prostředky na 
částečnou úpravu místnosti. Samotná budova místa  okrskáře  je v majetku města. 

 
2.1.1  Stručně ke specifikům jednotlivých okrsků 

 
OKRSEK Č. 1. RÝNOVICE - LUKÁŠOV 

řešení stavu dopravního značení 
černé skládky 
krádeže zařízení a nářadí na stavbách nových rodinných domů 
přestupky na úseku dopravy 
 

OKRSEK Č. 2. MŠENO N. N. - BŘÍZKY 
výskyt bezdomovců (Kaufland a Albert) + okolí přehradní nádrže Mšeno 
volné pobíhání psů 
pohyb cyklistů a in-line bruslařů 
problémy s mládeží znečišťující zařízení hřiště 
podávání alkoholických nápojů mladistvým   
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OKRSEK Č. 3. PROSEČ N. N. 
problematika kynologického cvičiště v ul. Široká pro neuspořádané majetkoprávní 
vztahy 
rychlá jízda vozidel v ulicích Široká, Horní a Prosečská 
 

OKRSEK Č. 4. ŽIŽKŮV VRCH 
 problematika dopravního značení a dopravy obecně 

výskyt bezdomovců u bývalého výměníku v ulici Plynární 
s vedením ZŠ Pasířská byly řešeny problémy s neukázněnou mládeží, která  

 porušovala provozní řád dětského hřiště a znečišťovala zařízení 
  
OKRSEK Č. 5. JABLONECKÉ PASEKY 
  specifický výskytem problémů v dopravě (dopravní značení) 

výskyt problematické mládeže u koupaliště v ulici Novoveská a blízké zastávce 
autobusů   MHD 
drobné krádeže (dřevo na otop apod.) 

 
OKRSEK Č. 6. KOKONÍN – VRKOSLAVICE 
 rychlostí vozidel v ulicích Rychnovská a Pražská 

provoz discoclubu Leguán v ulici Pražská (bývalý pivovar) 
problém volně přístupného dětského hřiště u základní školy v ulici Rychnovská, kde  

 absentuje provozní řád  
 
OKRSEK Č. 7. CENTRUM 
 problematika dopravy včetně dopravního značení 

volně pobíhající psi v parcích a na jiných veřejných prostranstvích 
výskytu bezdomovců, kteří zde konzumují alkohol v Tyršově parku 
problematika výskytu problematické mládeže na Dolním náměstí  
drobné krádeže v obchodech 
výskyt problematické mládeže v okolí nízkoprahového centra „Kruháč“ u křižovatky 
U Zeleného stromu 
 

Zřízení funkce strážníka-okrskáře zcela určitě zvýšuje mezi občany pocit 
bezpečí, neboť v oblastech, kde  MP působí, zjištujeme  kladný ohlas veřejnosti. 
Nově  zřízená  kontaktní  místa jsou jednou z řady možností, kde občané oznamují 
dlouhodobě neřešené problémy a stížnosti, které se v jednotlivých lokalitách 
vyskytují. A právě tady evidujeme pozitivní ohlas na tuto službu  obyvatelům města. 
Sepjetí  občan - okrskář  má  kladný vliv na eliminaci problémů a považujeme jej za 
důležitý indikátor pocitu bezpečí občanů v rámci města. 

 
2.2 Organizační pokyny a organizační řád  
 

Vzhledem k změně struktury MP bylo rovněž nutné změnit, nebo vyhotovit potřebné 
dokumenty a následně je aplikovat v praxi. V roce 2009 bylo zpracováno a vydáno celkem 
14 organizačních opatření ředitele, která upravují činnost MP. Tato opatření upravují a 
určují činnost strážníků při plnění svých základních úkolů a povinností ve výkonu služby.  

Zároveň byl zpracován Organizační řád MP, který byl schválen RM 4. 6. 2009 a 
Zastupitelstvo města bylo s organizačním řádem seznámeno na svém zasedání dne 18. 6. 
2009. 

 
 
 



 

 12 

   
2.3 IT technologie  
 

V oblasti IT technologií se podařilo pro plnění úkolů MP zajistit technologické práce 
a činnosti, které MP využívá při své činnosti: 

• spuštění nových webových stránek MP ve spolupráci s pracovníky MěÚ Jablonec 
nad Nisou.  

• Vyvěšeno celkem 37 tiskových zpráv o činnosti MP 
• Pořízení výpočetní techniky na operačním středisku MP  
• Oprava havárie optického kabelu  
• Spuštění provozu ostrého a 6i preventivních radarů pro měření rychlosti vozidel 
• Zajištění přenosu dat s výsledky měření rychlosti vozidel z nového preventivního 

radaru 
• Částečná obnova a oprava PC sítě v budově MP a její následná optimalizace 
• Kamerový systém byl doplněn o jednu kameru v ulici Poštovní, v současné 

době využívá MP ke své činnosti celkem 9 kamer  
 

2.4 Evidence využívané k činnosti MP 
 

Ze zákona č. 553/1991 Sb. je MP oprávněna využívat dostupné evidence MěÚ a 
jiných subjektů. V této oblasti se podařilo uskutečnit dohody o poskytování informací a 
v některých případech i přímý vstup do evidencí dotčených subjektů. V souhrnu se jedná o 
následující evidence: 

 
• Evidence psů (MěÚ  - pouze náhled - zajištěno již na konci roku 2008) 
• Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) - zajištěn seznam pracovníků na 

pohotovostním telefonu k řešení problematiky mládeže v mimopracovní době 
• Užívání veřejného prostranství (MěÚ Jbc – pouze náhled) 
• Uzavírky komunikací (MěÚ Jbc – pouze náhled) 
• Centrální registr řidičů (dále jen  CRŘ) - Ministerstvo dopravy - on-line přístup do 

evidence. Od prosince roku 2009 využívá MP možnost vstupu do Centrálního 
registru řidičů.  V průběhu měsíce listopad - prosinec 2009 došlo k vyškolení 
pracovníků operačního střediska ve školicím zařízení v Praze, ve spolupráci 
s oddělením výpočetní techniky MěÚ byl zajištěn SW a byl komplexně 
zprovozněn vstup do CRŘ pro potřeby MP ve smyslu zákona o obecní policii 
a souvisejících právních aktů. 

 
2.5 Komunikace s občany a s médii 
 
 MP v rámci naplňování koncepce realizuje komunikaci s občany a médii následujícím 
způsobem: 

• prostřednictvím nové webové stránky MP zřízené ke dni 1. 4. 2009 
• od 1. 3. 2009 realizuje a moderuje diskusní fórum MP na webu MěÚ 
• pravidelně poskytuje tiskové zprávy tiskovému oddělení MěÚ (37 zpráv od 

začátku roku) 
• pravidelně poskytuje informace do Jabloneckého měsíčníku 
• pravidelně poskytuje informace o činnosti MP mediím např. Jablonecký deník, 

Mladá fronta, televizi RTM, Český rozhlas 1  
• ředitel MP se pravidelně zúčastňuje tiskových konferencí (vždy po jednání ZM) 
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O celkovou činnost MP mají občané města veliký zájem, o čemž svědčí i počet 
přihlášení na webové stránky MP. Od jejich spuštění dne 1. dubna 2009 k 31. lednu 2010 
registruje WEB MP celkem 12 795 přihlášení. Nejvíce občany zajímaly zprávy o činnosti 
MP (3 074 přihlášení), dále informace o okrskářích (2 577 přihlášení) a informace o 
Dětském dopravním hřišti (1 406 přihlášení). 
 
3. Oblast spolupráce s Policií ČR  
 

V oblasti spolupráce s PČR probíhají součinnostní porady mezi vedením Policie ČR 
a MP a to pravidelně každé úterý. Kontaktní místa pravidelně MP s PČR střídá. 

Samotné součinnostní porady jsou zaměřeny na oblast předávání důležitých 
informací pro obě složky a to součinnost s obvodními odděleními PČR a dopravním 
inspektorátem při zajišťování veřejného pořádku, bezpečnosti silničního provozu, využití 
informací a poznatků z městského kamerového monitorovacího systému apod. Oba útvary 
se vzájemně informují o nápadu trestné činnosti, o druhu páchané trestné činnosti a 
lokalitách, kde k nápadu nejvíce dochází. Zároveň se na těchto jednáních dojednávají 
součinnostní akce se zaměřením na mládež, kontrola požívání alkoholu mladistvými na 
diskotékách, na dopravu, krizová fotbalová utkání Gambrinus ligy, kulturní a sportovní 
akce, demonstrace apod. 

 
4. Oblast spolupráce s ostatními složkami ve městě Jablonec      
    nad Nisou 

 
           Na velmi dobré úrovni je spolupráce se všemi odbory a jejich jednotlivými 
odděleními MěÚ Jablonec nad Nisou, zejména spolupráce s Oddělením krizového řízení, 
Dopravním a silničním úřadem a Oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ. Dále je na 
velmi dobré úrovni spolupráce s Technickými službami města Jablonce nad Nisou a 
společností SPORT  s. r. o. 

Na velmi dobré úrovni je také spolupráce se složkami, které jsou zapojeny 
do Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor, Rychlá záchranná 
služba, Policie ČR).  

Vzhledem k ukončené spolupráci s bezpečnostními agenturami a s přihlédnutím ke 
schválené Koncepci činnosti a rozvoje MP Jablonec nad Nisou se v součinnosti přiměřeně 
pokračuje. Tato spolupráce je však do značné míry omezena finančními prostředky, které 
má určeny MP k vlastní činnosti a nemá ve svém rozpočtu další finance na nájemní 
vztahy.   

 
5. Oblast dopravní prevence a prevence kriminality 

 

      Dnem 1. 1. 2009 byly MP novelizací zákona o obecní policii svěřeny další úkoly 
uvedené v § 2 z. č. 553/1991 Sb. Jedním z těchto úkolů je i oblast prevence. Ze zákona 
cituji“„….podílí na prevenci kriminality v obci“. Z tohoto důvodu došlo v prvním pololetí 
na úseku prevence kriminality k zintenzivnění činnosti. Jednalo se zejména o následující 
aktivity: 
 

 Besedy na základních školách (7. ročníky) téma: „Struktura a úkoly městské 
policie“ pro 361 žáků ZŠ  (9. 12. 2008 – 31. 3. 2009) 

 Setkání se seniory a beseda o problematice bezpečného chování. Diakonie - 
ulice Pod Baštou (14. 1. 2009) a Klub důchodců – spolkový dům ul. Emílie 
Floriánové (18. 6. 2009) 

 Akce v rámci Měsíce bezpečnosti – spolupráce s PČR (1. – 30. 4. 2009) 
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 Akce v rámci Týdne bezpečnosti pro studenty středních škol - DDH  (21. – 25. 4. 
2009) 

 Účast s ostatními složkami IZS na soutěži pro děti „Helpíkův pohár“ přehrada 
Mšeno (7. 5. 2009) 

 Pořádání  okrskového kola dopravní soutěže (DDH) vyhlášené  BESIP  (13. 5. 
2009) 

 Prezentace práce MP na  akci Den jablonecké rodiny  -  Mírové náměstí (15. 5. 
2009) 

 Prezentace práce MP na Dětském dni pořádaném Krajským úřadem LK – letiště 
Liberec (23. 5. 2009) 

 Prezentace práce MP na Dětském dni pořadaného MP na DDH v Jablonci nad 
Nisou (31. 5. 2009) 

 Účast na krajském kole dopravní soutěže v Liberci (3. – 6. 6. 2009) 
 Účast na Dětském dni s rozhlasem „Sever“ na přehradě Mšeno (13. 6. 2009) 
 Prezentace práce MP na Dni IZS na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou (25. 6. 

2009) 
 Realizace projektu: „Kdo má pod čepicí, může na silnici!“ (1. 4. – 30. 6. 2009) 
 Besedy se seniory v rámci projektu: „Stáří bez rizik“ (17. 6., 30. 6. a 2. 7. 2009) 

 
Ve druhém pololetí roku 2009 navázali strážníci na činnost z pololetí prvního. 

Realizovány byly následující akce: 
 

 Příměstský tábor, denní zaměstnání na DDH dne 16. 7. 2009 
 Prázdninový provoz na DDH. V rámci přiblížení DDH veřejnosti. Celkem 6 

víkendových akcí v průběhu měsíců července a srpna 2009 
 Beseda pro dětský rekreační tábor pro děti z Jablonce nad Nisou v obci Kytlice (30. 

7. 2009) 
 Dne 30. 8. 2009 akce na DDH pro rodiče s dětmi 
 Dne 31. 8. 2009 návštěva mateřského centra Jablíčko na DDH 
 Besedy pro seniory o problematice bezpečného chování. V průběhu měsíců září 

– listopad. Všechny domy pro seniory v katastru města Jablonec nad Nisou. A 
na vyžádání též Dům s pečovatelskou službou ve Velkých Hamrech (9. 9. 2009) 

 Návštěva mateřské školy Pastelka na DDH, kde byla prezentována přednáška na 
téma bezpečné chování (dne 15. 9. 2009) 

 Účast na akci EDBA (Evropský den bez aut)  dne 16. 9. 2009 
 Pořádání  besed pro děti na DDH (Příběhy želvíka Toníka) v rámci EDBA za 

účasti místostarosty p. Vobořila  a pí. Puzerlové ve dnech  17. – 18. 9. 2009 
 Spolupráce v rámci projektu Motýlek se specifickým zaměřením na jednotlivé 

ročníky  žáků základních škol ve dnech 8. , 9. 10., 14., 17. 9. a 1. 10. 2009. 
 Prezentační akce s ČSAD Jablonec na Dolním náměstí v rámci EDBA (mobilní 

dopravní hřiště) dne 22. 9. 2009 
 Akce v rámci projektu Stáří bez rizik – 5 besed v ZŠ Liberecká a ZŠ Šumava a ve 

sportovním gymnáziu v ul. Dr. Randy 
 Akce na DDH ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje „Bezpečně v jedné stopě“ pro 

žáky základních škol a to i mimojabloneckých (21. – 25. 9. 2009). Akce se 
zúčastnilo celkem 580 dětí 

 V rámci Týdne seniorů dne 1. 10. 2009 beseda na téma bezpečného chování 
v Eurocentru Jbc 

 Spolupráce při pořádání dopravní soutěže Motýlek v ZŠ Rychnov u Jablonce nad 
Nisou dne 2. 10. 2009. 

 Beseda pro speciální základní školu v ulici Liberecká (Ernulka) pro handicapované 
děti. (Dne 6. 10. 2009) 
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 Besedy pro studenty Střední školy gastronomie a obchodu v ul. Poštovní dne 26. 
10. 2009. Téma pravomoci městské policie. 

 V měsíci září – listopad 2009 otevření kontaktních míst pro občany v rámci projektu 
„OKRSKÁŘ“. Konkrétně v okrscích: Rýnovice, Žižkův vrch, Paseky, Kokonín a 
Mšeno 

 strážník Miloslav Lejsek (odborný asistent prevence) byl kooptován do Komise 
prevence kriminality  

 Jedním z důležitých faktorů je skutečnost, že Město Jablonec nad Nisou dnem 
27. 11. 2009 získalo převodem z Ministerstva dopravy ČR Dětské dopravní 
hřiště, které bylo dne 16. 12. 2009 předáno do správy MP 
 

Mimo uvedenou činnost se MP podílela na výuce dopravní výchovy na DDH podle 
tématického plánu Ministerstva dopravy ČR (žáci základních škol se sídlem v Jablonci nad 
Nisou i mimo něj). V roce 2009 tuto výuku na DDH absolvovalo celkem 1 046 dětí. Dále na 
DDH probíhají soutěže, cvičné jízdy na kolech pro děti, akce pro rodiče s dětmi zaměřené 
nejen na dopravu, ale i prevenci kriminality a jiné. V roce 2009 DDH navštívilo v této 
souvislosti  2 556 dětí. Za provedenou výuku byla MP poskytnuta Krajským úřadem 
Liberec finační dotace v celkové výši 32 200,- Kč. Ministerstvo dopravy poskytlo dotaci 
v celkové výši 56 475,- Kč.  

Zárověn se MP podařilo zajistit další finační dotaci z Centra služeb pro dopravní 
výchovu v Praze a to ve výši cca 281 000,- Kč. Finační částka byla využita na opravu 
fasády, opravu okapních svodů, výměnu vstupních dveří a výměnu garážových vrat na 
DDH (nefunkční a  hrozba zranění). 

Jedním z velmi výrazných kroků, které se podařilo v roce 2009 zajistit, bylo 
uzavření smluvního vztahu o pravidelné údržbě DDH, ve spolupráci s jednatelem 
společnosti SPORT  s. r. o. - Janem Tkáčem. Díky této dohodě se DDH  stává 
bezpečnější, zvelebuje se celý prostor sloužící k aktivitám  pro děti a jsou tak 
vytvářeny velmi příznivé podmínky pro rodiče a děti samotné. Tato činnost je  
výrazně levnější  než najímámí různých firem na jednotlivé práce.  

 
5.1 Podrobnější informace k některým aktivitám MP 
 

5.1.1. Měsíc bezpečnosti 
 

V rámci měsíce bezpečnosti byly uskutečněny  MP a PČR dvě akce (24. 4. a 28. 
4. 2009) „Jablko a citron“.  Akce proběhly v ulici Rychnovská a v ulici U Přehrady. 
V rámci obou akcí bylo monitorováno celkem 315 průjezdů vozidel. Za dodržení stanovené 
rychlosti bylo rozdáno řidičům dodržující  předepsané předpisy celkem 74 sladkých jablek 
a za překročení stanovené rychlosti celkem 40 kyselých citronů. Akce proběhla ve 
spolupráci s 8i žáky základních škol, 5i strážníky a 4i příslušníky PČR.  

Další významnou činností MP bylo již zmíněné zintenzivnění dohledu na 
přechodech pro chodce v okolí školních zařízení. 

 
5.1.2.  Projekt „Kdo má pod čepicí, může na silnici“ 
 
MP dále při své činnosti realizovala projekt „Kdo má pod čepicí, může na 

silnici!“. V jeho první části strážníci navštívili celem 33 mateřských a základních škol 
v katastru města Jablonce nad Nisou. Během této části se podařilo oslovit 2 263 dětí. 
Každé z oslovených dětí od strážníků MP dostalo reflexní náramek, který dokáže zvýšit 
bezpečnost při účasti v silničním provozu. Mimo to strážníci ve všech mateřských školách 
rozdali každému dítěti reflexní vesty, které daroval Krajský ůřad Libereckého kraje. Tyto 
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vesty nyní slouží jako pomůcka ke zvýšení bezpečnosti v provozu na pozemních 
komunikacích při vycházkách mateřských škol do města a přírody.  

Je třeba zmínit, že tuto část projektu se strážníkům MP podařilo realizovat ve 
všech mateřských a základních školách v Jablonci nad Nisou, což je z hlediska konání 
preventivních akcí  historicky poprvé na teritoriu  města.  

 
Za zmínku určitě stojí také fakt, že na uvedený a zrealizovaný projekt získala 

MP finanční grant z fondu Libereckého kraje ve výši 80 000,- Kč. 
 
V druhé části projektu, která probíhala o víkendech na DDH byly pořádány soutěže 

pro rodiče a děti. Tato aktivita měla sloužit pro posílení návyků bezpečného chování na 
silnici pro nejmladší účastníky provozu na pozemních komunikacích a zároveň přiblížení 
dětského dopravního hřiště jako alternativy volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. 
Původní předpoklady byly takové, že hřiště navštíví cca 150 - 200 dětí. Vzhledem 
k nepříznivému počasí, které provázelo celou tuto část projektu nakonec dopravní hřiště 
navšívilo 72 dětí. I tento počet lze však považovat za úspěch, jelikož veřejnost není 
navyklá  na víkendový provoz. V návaznosti na tento projekt bylo DDH otevřeno pro 
veřejnost každý všední den mimo pátku v měsících července a srpna. V těchto dnech  
využily DDH nejen děti, které měly zájem o jízdu na kole podle pravidel, ale i maminky 
s menšími dětmi, pro které není bezpečné pohybovat se v místech s běžným provozem. 
Na konci prázdin byla přítomnými rodiči tato aktivita hodnocena velmi pozitivně. 

 
Tato aktivita MP zvýšila pocit bezpečí občanů města a můžeme ji považovat 

za jeden z indikátorů, protože bezpečnostní prvky (reflexní vestičky, reflexní pásky, 
obrázky, nálepky, šátky, přilby apod.), které MP poskytla dětem dotčených věkových 
kategorií, jsou viditelná pouhým okem na velkou vzdálenost při pohybu ve městě.  

 
5.1.3 Projekt „Stáří bez rizik“ 

 
V měsíci červnu 2009 proběhly 3 besedy se seniory (Žižkův vrch 1x  a ul. Dr. Randy 

2x) v rámci projektu „Stáří bez rizik“ a jedna v rámci ostatních aktivit MP. Ve dvou 
případech se v rámci besedy občanům dotčených oblastí představil i strážník „okrskář“, 
což bylo seniory hodnoceno velice kladně. 

Uvedených besed se zúčastnilo celkem 199 spoluobčanů. Samotné besedy však 
vzbudily velký zájem a 5 seniorů na základě předchozích besed následně navštívilo MP 
s žádostí o radu. Proto projekt „Stáří bez rizik“ i ostatní besedy konané pro seniory lze 
hodnotit velmi pozitivně. 

 
I tato aktivita MP  zvýšila bezpečí starších občanů Jablonce nad Nisou a 

můžeme ji považovat za jeden z indikátorů pocitu bezpečí pro občany města. 
 
Shrnutí  činnosti MP v oblasti prevence 

 
Preventivní akce v mateřských, základních a středních  školách, výuka na   

DDH a  přednášky  realizované mimo DDH pro  všechny skupiny občanů včetně  
seniorů, s určitostí přináší občanům města  ečí a sounáležitosti. Tuto činnost  
považujeme také za další indikátor pocitu bezpečí pro občany. 

  
MP provedla v průběhu roku 2009  na DDH besedy, školení  a  akce k  dopravní 

výchově pro 2 556 dětí,  mimo DDH besedy, školení a  akce k dopravní výchově, 
kriminalitě a bezpečnému  chování pro předškolní a školní mládež  pro 2 363 dětí. Dále 
MP provedla  besedy pro 199  seniorů. 
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Celkem  tedy provedla MP  besedy, akce a preventivní výchovu pro 4 919 dětí a 
199 seniorů. Za rok 2009 získala MP na výuku,  navržené projekty a opravy dotaci 
v celkové výši 449 475,-Kč. 
 

 
 5.1.4 Doporučení 

Ze  shora  uvedeného přehledu je  zřejmé, že  činnost na úseku dopravní prevence 
na DDH a  realizace besed, přednášek prevence kriminality a  účast na preventivně 
dopravních akcích se  neustále  zvyšuje.  

Z tohoto důvodu  n a v r h u j e m e od podzimu roku  2010 zvýšit počet 
zaměstnaců  odpovědných za  dopravní výchovu a prevenci (ze současných dvou 
zaměstnaců na tři, plynulý přechod  mezi dovolenými, zajištění sobot a nedělí v letních 
měsících,  pokračování  ve výchově v době nemoci a školení zaměstnaců apod.) 
 
6. Analytická činnost MP 
 

V rámci činnosti MP bylo v průběhu roku 2009 zpracováno několik analýz. Pro 
představu uvádíme některé z nich. Jedná se o analýzy na úseku dopravy a veřejného 
pořádku s předpokládanou souvislostí s výskytem sociálně patologických jevů. 

 
Tyto dílčí analýzy se týkaly problematik: 

 
 Neoprávněných vjezdů a účinnosti opatření MP ve vybraných úsecích pěší zóny 
 Problematiky osob bez přístřeší v katastru města 
 Výskytu potenciálního narkotického materiálu 
 

Pro konkrétní představu z této činnosti uvádíme části z jednotlivých zpráv: 
 
6.1.  Neoprávněné vjezdy a účinnost opatření MP ve vybraných úsecích pěší zóny 

Pro posouzení účinnosti opatření prováděných MP v pěší zóně byl vybrán vzorek 
pěší zóny (PZ) v ulicích Lidická, Dvorská a Soukenná.  

 
V kalendářním roce 2006 bylo ve zmíněných úsecích PZ  Jablonce nad Nisou 

řešeno celkem 537 přestupků, z toho 332 přestupků bylo řešeno na místě v blokovém 
řízení, 186 domluvou a 19 jich bylo předáno k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. 

V kalendářním roce 2007 bylo ve zmíněných úsecích PZ  Jablonce nad Nisou 
řešeno celkem 529 přestupků, z toho 380 přestupků bylo na místě řešeno pokutou 
v blokovém řízení, 122 přestupků domluvou a 27 přestupků bylo předáno správnímu 
orgánu k dořešení. 

V kalendářním roce 2008 bylo ve zmíněných úsecích PZ  Jablonce nad Nisou 
řešeno celkem 386 přestupků, z toho 275 přestupků bylo na místě řešeno pokutou 
v blokovém řízení, 98 přestupků řešeno domluvou a 13 přestupků bylo předáno správnímu 
orgánu k dořešení. 

V kalendářním roce 2009 bylo ve zmíněných úsecích PZ Jablonce nad Nisou 
řešeno celkem 682 přestupků, z toho 331 přestupků bylo na místě řešeno pokutou 
v blokovém řízení, 309 přestupků řešeno domluvou a 42 přestupků bylo předáno 
správnímu orgánu k dořešení.  

 
Spektrum přestupků spáchaných v  PZ můžeme rozdělit do dvou skupin. První 

skupina byli řidiči, kteří svá vozidla zaparkovali v PZ v rozporu s režimem parkování v PZ. 
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Druhá skupina řidičů porušila režim v PZ tím, že vjela do PZ bez řádného povolení 
k vjezdu. 

Pokud provedu celkové zhodnocení situace v pěší zóně, musím konstatovat, že 
řidiči nerespektují dopravní značení v pěší zóně (viz.  statistické sledování posledních let), 
při kontaktu s MP tvrdí, že jim brání v podnikání a ani cíleně zaměřená opatření v této 
zóně nepřineslo adekvátní výsledky.  

 

6.1.1  Doporučení 

 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem n a v  r h u j e m e přehodnocení stávajícího 
dopravního značení a zajištění technického zařízení k zabránění vjezdu do pěší zóny 
a následnou změnu režimu v PZ (uzavírka pěší zóny v době 9,00 – 17,00 hodin obdobně, 
jak je tomu v jiných městech). Jako východisko do budoucna vidíme instalaci technických 
zábran zamezujících vjezdu do pěší zóny v ulicích Soukenná, Lidická a Komenského. 
Důvodem je dlouhodobé a neefektivní řešení dopravní situace a trvalé obsazování pěší 
nejméně dvěma strážníky do této lokality s tím, že by při zajištění technických prostředků 
mohli působit v jiných  částech města např. okrajových částech města. 
 

6.2. Problematika osob bez přístřeší v katastru města 

Osoby bez přístřeší se staly problémem jak pro občany našeho města, tak pro 
zainteresované orgány, kteří se touto problematikou zabývají. Důvod vzniku tohoto 
problému lze spatřovat v absenci komplexních způsobů řešení a metod, které by měly být 
prováděny ve spolupráci všech dotčených subjektů a také v souvislosti se stavem 
legislativní úpravy.  

Lze tedy konstatovat, že otázku osob bez přístřeší v žádném případě nemůže 
samostatně vyřešit městská policie, přestože se jedná o skupinu osob, kterou strážníci 
řeší téměř každodenně a to bez jakéhokoli dlouhodobého efektu.  

Z těchto důvodů byla provedena analýza stavu a spektra zákroků prováděných 
strážníky. K tomuto účelu byl zmapován vzorek „problémových“ osob, proti kterým bylo 
městskou policií opakovaně zakročeno. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že problém s 
„bezdomovci“ má mimo jiné souvislost s aktuálním vývojem počasí a denních teplot a 
z dlouhodobého hlediska i s ekonomickou a politickou situací v několika sférách. 

Z pochopitelných důvodů nemůžeme v této zprávě uvádět podrobná data o osobách 
bez přístřeší, ale ve zkratce lze uvést, že v roce 2009 zasahovala městská policie proti 
bezdomovcům ve 190 případech. To znamená, že v průměru zasahovali strážníci každý 
druhý den na jednoho bezdomovce.  

S problémem bezdomovců se však nepotýká pouze MP, ale celá řada  dalších 
subjektů. Zákroky  proti bezdomovcům  realizuje  MP  ve středu města  v běžných 
obchodech,  dále  ve  všech  obchodních domech ve městě (Interspar, Delvita, Kaufland 
apod.), dále  v Městské knihovně, nádraží ČD a  ČSAD. Největší problém svým chováním 
a vzbuzováním veřejného pohoršení tvoří  bezdomovci  v Nemocnici Jablonec nad Nisou. 
To, že zde  absentuje záchytná stanice je  další  problém, protože většina  bezdomovců 
bývá  při zákroku v podnapilém stavu, a není možno je  umístit do adekvátního zařízení 
(na základě cíleného tlaku dotčených organizací včetně MP bude záchytná stanice zřízena 
v Liberci od 1. 1. 2011). 

Azylové domy  typu Naděje však uvedené osoby právě  pro podnapilost nepřijímají a 
tak nezbývá pracovníkům nemocnice a  MP, aby bezdomovce vykázali vždy jen z místa, 
kde budí veřejné pohoršení. Zákroky  proti  stejným osobám se neustále i několikrát za 
den opakují a v podstatě je  tato  činnost  nekonečná. Aktivita  osob se zvyšuje také 
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v souvislosti s klesajícími teplotami  v terénu s tím, že v konečné fázi bezdomovci obsazují 
vchod i do  budov městského úřadu, kde přebývají ve vestibulech a jiných prostorách.  

 
 
6.2.1  Doporučení 

 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem n a v  r h u j e m e přehodnocení 
současného stavu ve městě a provést opatření v některém z azylových domů, který za 
finanční podpory města zajistí přechodné ubytování nepřizpůsobivých osob zejména 
v zimních měsících roku. 

Dále navrhujeme zpracování OZV k požívání alkoholu na veřejnosti a zákaz 
žebrání, zejména v centru města s účinností  s nejbližším možném termínu. (navrhujeme   
1. duben 2010) 

  
6.3.  Výskyt potenciálního narkotického materiálu 

V tomto dokumentu se zabýváme mapováním výskytu injekčních stříkaček a jiného 
potenciálního narkotického materiálu (např. větší množství odložených obalů od léčiv 
s obsahem specifických látek) v katastru Jablonce nad Nisou a to v období celého roku 
2009. Řešení drogové problematiky není dle zákona o obecní policii úkolem strážníků, 
nicméně se strážníci s tímto materiálem pravidelně setkávají a jsou občany povoláváni 
k jeho odstraňování.   

Uvědomujeme si, že nalezení použitých injekčních stříkaček a jiného materiálu 
nemusí nutně souviset s výrobou, distribucí či aplikací narkotických látek, ale informace o 
injekčním a podobném materiálu mohou být využity pro mapování stavu této situace pro 
účely zainteresovaných složek a orgánů. Důležitou skutečností je fakt, že osoby nemocné 
(např. diabetem) a jinými druhy nemocí vyžadující injekční aplikaci léčiv zpravidla aplikaci 
neprovádějí mimo své bydliště, či zaměstnání a jsou velmi dobře poučeny o nutnosti 
likvidace takového materiálu. Rovněž lékařský personál RZS při zákroku v terénu použitý 
lékařský materiál likviduje. Z toho lze usuzovat, že použitý lékařský materiál nalezený na 
ulici a veřejných prostranstvích má možnou souvislost s výskytem a pohybem osob 
užívajících omamné a psychotropní látky. Nepředpokládáme, že materiál nalezený na 
určitém místě by byl po aplikaci přenesen z místa jiného. Z toho usuzujeme, že místa 
nálezů jsou rovněž místy aplikace látek, možná místem sdružování osob drogově 
závislých, nebo dokonce místy distribuce omamných a toxických látek. Z tohoto důvodu je 
dobré taková místa zmapovat a evidovat. Je třeba si také uvědomit skutečnost, že ne 
každý nález injekčního materiálu je občany vždy hlášen na městskou policii. Uváděná data 
jsou čerpána z informačního systému městské policie DERIK. Přestože některé 
z uváděných poznatků již byly předány příslušným orgánům, tento souhrn doplněný o 
mapu nálezů nám dává širší pohled na danou problematiku v souvislosti s geografickou 
rozlohou našeho města. Věříme, že shromážděná data mají svou vypovídající hodnotu a 
mohou do budoucna napomoci kompetentním orgánům při typování míst s výskytem 
drogové problematiky. Obdobné dokumenty, zejména mapy výskytu se chystáme vytvářet 
jednou ročně a následným srovnáním výsledků zjistit, zda má problém migrující, či statický 
charakter. Takové zjištění může mít podle našeho názoru pro práci policie i dalších orgánů 
velký význam (za rok 2009 eviduje  MP celkem 53 nálezů). 
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Mapa výskytu injekčního materiálu na území Jablonce nad Nisou v roce 
2009 

 
 

 
 

6.3.1  Doporučení 
 
Městská policie provede dlouhodobý (ideálně pětiletý) monitoring daného jevu ke 

zjištění, zda je stabilní, či má klesající, vzrůstající, nebo migrující tendenci. Na vyžádání 
zjištěná data předáme příslušným orgánům, (Humanitní odbor, manažerka prevence) pro 
účely plánování preventivních opatření ze strany orgánů obce, PČR ale i nevládních 
organizací, např. streetwork nebo harm reduction (prevence pro snižování rizik 
v souvislosti s výskytem uživatelů drog) – např. výměna použitých injekčních stříkaček 
za nové) a represivních opatření k eliminaci souvisejících škodlivých a nebezpečných jevů 
(zranění a onemocnění malých dětí při nálezu injekcí, apod.) 
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C. SOUHRN EVIDOVANÝCH UDÁLOSTÍ ZA ROK 2009 
 
V průběhu měsíců ledna až prosince roku 2009 řešila MP celkem 16 619 událostí 

a přestupků. Na základě vlastní poznatkové činnosti strážníků bylo zjištěno celkem 10 126 
skutečností a 6 493 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 2009 bylo 
řešeno celkem 8 534 přestupků, z tohoto počtu bylo řešeno 4 815 přestupků v blokovém 
řízení a 3 719 bylo řešeno domluvou.  
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           Blokové řízení a uložené pokuty za rok 2009 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
graf č. 3 

 
 

 
 
V grafu č. 3 jsou uvedeny údaje podílu hlavních činností na úseku dopravy v období 

od 1. 1. - 31. 12. 2009.  V této době eviduje MP celkem 8 189 přestupků, z toho bylo 
strážníky MP zjištěno 5 532 jiných přestupků (např. pěší zóna, zákaz stání, stání na 
vyhrazeném parkovišti apod.). 

 
Bylo nasazeno celkem 1 603 TPZOV (tzv. botička), 688 řidičů bylo řešeno za rychlou 

jízdu, dále bylo řešeno celkem 366 řidičů odtažených vozidel.  
V rámci zajišťování veřejného pořádku strážníci řešili 305 vraků vozidel a 65 

nepovolených skládek. 
 
Podrobnější rozbor činnosti MP na úseku dopravy ve sledovaném období znázorňuje 

následující graf č. 8, který porovnává hlavní činnosti na tomto úseku v letech 2008 a 2009.  
 

 

Celkově na místě 
uděleno 

4 815 
blokových pokut  

v hodnotě  
2 066 200,- Kč 

Celkově na místě 
vybráno 

3 286 
blokových pokut 

v hodnotě  
1 047 200,- Kč 

Celkově na místě 
nezaplacených 

1 529 
  blokových pokut 

v hodnotě  
1 019 000,- Kč 
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graf č. 4 

 
 

V grafu č. 4 uvádíme počty přestupků mimo úsek dopravy, které řešila MP v období 
roku 2009.  Celkový počet přestupků na úseku veřejného pořádku je evidován v 1 474 
případech, z tohoto počtu bylo narušení veřejného pořádku v 730 případech, proti majetku 
v 230 případech, porušením Obecně závazných vyhlášek (OZV) v 292 případech, na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi evidujeme celkem 211 
přestupků a 11 případů evidujeme na úseku proti občanskému soužití.  

 
            
graf č. 5 

 
 
V grafu č. 5 jsou uvedeny počty událostí zjištěné MP a předané jiným subjektům. 

Celkový počet těchto událostí nebo podnětů byl 2 215, z toho 1 230 podnětů a jiných 
skutečností 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 306 poznatků, 546 Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. (dále jen TSJ), 93 
podnětů zdravotníkům a 40 hasičům k celkovému dořešení v jejich kompetenci.   
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V grafu č. 6 je znázorněno srovnání činnosti mezi lety 2008 a 2009. Ve všech 
směrech došlo k navýšení činnosti MP. 

 
graf č. 6 

 
 

V grafu č. 7 je znázorněno statistické porovnání hlavních činností MP na úseku 
dopravy v roce 2008 ve srovnání s rokem 2009. Výsledná data za rok 2009 jsou vyšší, což 
je důkazem zvýšené činnosti strážníků MP právě na úseku dopravy. 
            
          
graf č. 7 

 
 
 

 Je zde vidět znatelný nárůst. Tento nárůst však eliminuje pokles v rychlé jízdě. 
Samotný pokles byl způsoben změnou legislativy v dané oblasti a povinností označených 
úseků předepsanou dopravní značkou.  Její podoba byla navíc známa až měsíci dubnu. 
Měření tedy bylo realizováno až od 21. 4. 2009. 
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graf č. 8 

    
 

 
 
 
 V grafu č. 8 je znázorněno celkové porovnání hlavních činností na úseku veřejného 

pořádku za rok 2009 s rokem 2008.  Z uvedeného přehledu je patrný nárůst činnosti MP, 
vyjma přestupků proti majetku, což je s přihlédnutím ke globální ekonomické krizi a 
souvisejícím vzrůstem nezaměstnanosti pozitivním signálem. Snížení podílu 
majetkové trestné činnosti zaznamenala zároveň Policie ČR. Celkový nárůst činnosti 
strážníků na úseku veřejného pořádku mezi rokem 2008 a 2009 je 76 %. Jelikož 
činnost na úseku veřejného pořádku je důležitou složkou činnosti MP, je zmíněný nárůst 
hodnocen jako velmi dobrý. Z nemalé části se na tomto zvýšení podepsala činnost 
strážníků „okrskářů“. Proto se projekt „okrskář“ i do budoucna jeví jako pozitivní a efektivní 
změna v systému fungování Městské policie  Jablonec nad Nisou, nemluvě o dlouhodobě 
očekávaném efektu změny a zlepšení komunikace v rovině OBČAN – STRÁŽNÍK. 

 
Další pozitivní změnou ve struktuře fungování operačního střediska MP je zřízení 

funkce strážníků – operátorů. Tím došlo k obsazení a nepřetržité obsluze kamerového 
systému po celých 24 hodin. Meziroční nárůst poznatků získaných kamerovým systémem 
vzrostl mezi lety 2008 a 2009 o 98 %. Tento nárůst lze hodnotit jako zefektivnění činnosti 
městské policie ve využívání techniky, zejména v dohledu nad stavem veřejného pořádku 
na území města. Tato činnost bezesporu přispěla ke zvýšení bezpečnosti v ulicích města. 
Došlo k optimalizaci fungování operačního střediska MP a efektivnějšímu rozdělení úkolů 
při řízení praktické činnosti jednotlivých směn. 
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Preventivní měření rychlosti 
 

Velmi diskutovaným problémem je z hlediska efektivity užívání preventivních radarů 
pro měření rychlosti vozidel (MP používá v současné době celkem 6 radarů). Tyto radary 
jsou po konzultacích s Policií ČR umisťovány zejména do úseků před základními školami 
a na podobná frekventovaná místa. Jedním z takových míst je ulice Rychnovská, kde sídlí 
základní škola. 

 
Předkládáme grafy s výsledky měření v jednotlivých obdobích roku 2009. 
 
 

graf č.: 9                                                                                           graf č.: 10 

 
graf č.: 11                                                                                        graf č.: 12 

 
 
V období 14. – 20. 7. 2009 bylo preventivním měřením v ulici Rychnovská zjištěno, 

že povolenou rychlost dodrželo 59 % řidičů. Překročení rychlosti o více než 40 km/h se 
dopustili 4 řidiči (viz graf č.: 9).  

 
V následujícím období, tj.: 21. – 27. 7. 2009 ve stejném úseku ulice Rychnovská 

dodrželo povolenou rychlost 60 % řidičů. Překročení o více než 40 km/h bylo 
zaznamenáno ve 2 případech (viz graf č.: 10).  

 
 
V dalším sledovaném období tj.: 15. – 21. 9. 2009 vzrostl podíl řidičů dodržujících 

nejvyšší povolenou rychlost na 67 % z celkového počtu. Překročení nejvyšší 
povolené rychlosti o více jak 40 km/h v tomto období bylo eliminováno a nebylo 
zaznamenáno ani v jednom případě (viz graf č.: 11). 
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V posledním sledovaném období tj.: 13. – 19. 10. 2009 byl počet řidičů dodržujících 
nejvyšší povolenou rychlost již 83 %.  Překročení povolené rychlosti o více než 40 km/h 
opět nebylo zaznamenáno.  

 
Podíl řidičů překračujících povolenou rychlost tedy poklesl na 17 % 

z původních 40 %. 
 
Uvedené údaje jsou jasným indikátorem efektivní činnosti městské policie ve 

prospěch občanů města. Tato činnost zásadním způsobem zvyšuje jejich bezpečí 
na úseku dopravy. 

 
Z údajů Police ČR rovněž vyplývá, že v roce 2009 došlo na území Jablonce nad 

Nisou k razantnímu snížení nehodovosti v porovnání s rokem 2008 (o 47,5 %). Z údajů 
Policie ČR také vyplývá, že nejvíce zatíženými úseky dopravní nehodovostí je ulice 
Palackého. Dále lze z údajů Policie ČR zjistit, že nebezpečnými úseky z hlediska 
nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jsou ulice Podhorská od křižovatky s ulicí 
Mosteckou po Paseky, Belgická, Rýnovická. Dalšími nebezpečnými místy v rámci dopravy 
jsou přechody pro chodce, poblíž kruhových křižovatek v ulicích Podhorská, U Přehrady a 
Palackého. 

Je nutno podotknout, že ve všech jmenovaných ulicích a nejen v nich, vyjma ulice 
Podhorské prováděla MP v období roku 2009 měření rychlosti vozidel jak „ostrým“, tak 
v některých místech i preventivními radary. Tento fakt svědčí o aktivitách městské 
policie v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a o úzké 
spolupráci s Policií ČR právě v této oblasti. Ohledně měření rychlosti v ulici Podhorská 
je nyní z iniciativy MP na Krajském úřadě Libereckého kraje podán podnět ke schválení 
„Stanovení přechodné úpravy provozu dopravním značením: IP 31a a IP 31b (mobilní 
měřiče rychlosti) – Jablonec nad Nisou – silnice I. třídy“. Tento dokument je zákonnou 
podmínkou pro možnost realizace měření rychlosti v daném místě.  
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Data čerpána z  informačního systému MP „DERIK“ 
 

 
 

POROVNÁNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE  
ZA CELÝ ROK   2008  2009 

Statisticky vykazovaná činnost jednotlivých vybraných 
úkonů MP 

Počet událostí ve 
sledovaném období  
  

2008 
 

2009 
1. TPZOV - použití technického prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla (včetně TPZOV použitých při spolupráci s TSMJ) 
 

1 461 
 

1 603 
2. Vlastní zjištění strážníkem -  přestupky vyhledávané vlastní 

iniciativou při pracovní činnosti dle zákonných předpisů např. 
nepovolené zábory, nedovolené skládky, dopravní přestupky, 
přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky vyplývající 
z porušení zák. č. 200/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky 
města (OZV) 

 
 

4 541 

 
 

   8 590 

3. Telefonické oznámení - řešení událostí a přestupků na 
základě telefonického oznámení občana, např. přestupky 
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, krádeže, 
podezření z trestného činu, porušení OZV, dopravní 
přestupky, ostatní přestupky. 

 
 

2 867 

 
 

3 061 

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

 
928 

 

 
857 

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

436 
 

370 

6. 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 výkonu vazby apod. 

 
 

322 

 
 

308 

7. Osobní oznámení - řešení událostí na základě osobního 
oznámení na služebně MP 

119 163 

8. Tísňové volání - řešení událostí a přestupků na základě 
tísňového volání na linku 156 

78 107 

9. Zákrok při odchytu zvířat - odchytávání psů, koček aj. 
zvířat, předávání do útulku, liga na ochranu zvířat 

106 102 

10. Vrak vozidla - nalezení a řešení vraků vozidel 155 305 
11. Zjištěno kamerovým systémem - přestupky a trestné činy 

zjištěné kamerovým systémem 
50 99 

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

367 366 

13. 
 

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

1 314 688 

Celkem událostí 12 744 16 619 
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D. SOUHRN VYBRANÝCH UDÁLOSTÍ Z LET 1999 - 2009 
  

V loňském roce předložila MP v této části zprávy přehled vývojových trendů 
v jednotlivých problematikách s tím, že zde predikovala, kam bude namířena jejich činnost 
k ovlivnění sledovaného vývoje.  Z tohoto důvodu jsou zde předloženy nejdůležitější 
problematiky pro celkové porovnání mezi rokem 1999-2009  včetně jejich popisu.  

 
Přehled vývojových trendů za posledních deset let 

 
Graf č. 13 

 
 

 
Vývoj  celkového počtu řešených událostí strážníky MP v období 1999 – 2008 

uvedený v grafu č. 13 byl popsán v loňské výroční zprávě.  
Počet událostí v roce 1999 byl zapříčiněn zejména nárůstem počtu přestupků na 

úseku dopravy. Klesající trend událostí mezi lety 1999 - 2002  lze s určitostí přičíst 
personálním změnám na MP a problematice realizace 13i dílčích projektů prevence 
kriminality MP. Od roku 2002 se celkový počet událostí pozvolna zvyšuje a meziroční 
zvýšení počtu událostí v letech 2002 - 2003 lze přičíst legislativní změně zákona o obecní 
policii.  Od roku 2004 do roku 2006 má celkový počet událostí řešených MP mírně 
vzrůstající tendenci. Výrazný pokles mezi rokem 2006 a 2007 byl způsoben personálními 
změnami na pozici ředitele. Další změna nastala mezi lety 2007 a 2008, kdy došlo 
k předložení ucelené koncepce činnosti MP a stabilizaci lidského potenciálu. Do budoucna 
jsme předpokládali další navýšení činnosti MP, což potvrzuje údaj z roku 2009. Toto 
navýšení je způsobeno naplňováním koncepce MP s tím, že se na této činnosti se ve 
velké míře podílí i činnost strážníků „Okrskářů“.  

  
Lineární spojnice trendu procházející grafem má stoupající tendenci, což jasně 

indikuje efektivitu přijatých změn a předvídáme, že tento trend bude ještě v roce 
2010 pokračovat. 
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Graf č. 14 

 
 
 

Vývoj událostí v letech 1999 až 2008 v grafu č. 14 byl popsán taktéž v loňské výroční 
zprávě. Počet událostí zjištěných strážníkem v letech 1999 – 2002 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 letech 2002 - 
2007 na činnost MP působily legislativní změny v jednotlivých zákonech  a    obecně    
závazné právní normy regulující  oblasti  dotýkající se činnosti  MP. 

Důvody dalších výkyvů činnosti MP v letech 2007 - 2008 jsou obdobné jako u 
předešlého grafu s tím, že od roku 2007 činnost strážníků až do roku 2009 má vzrůstající 
trend. 

 Tento trend vznikl na základě personálních a koncepčních změn včetně důsledné 
kontroly zadávaných úkolů vedením MP, kdy došlo k zefektivnění celkové činnosti 
jednotlivých strážníků a jejich osobní odpovědnosti za výkon ve svěřeném úseku, nebo 
teritoriu. 

  
Lineární spojnice trendu procházející grafem má mírně vzrůstající tendenci a 

do budoucna počítáme s udržením stávajícího stavu v počtu zjištěných událostí, 
případě k mírnému zvýšení.  
           
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 31 

Graf č. 15 

 
 

 
Vývoj událostí v letech 1999 až 2008 v grafu č. 15 byl popsán taktéž v loňské 

výroční zprávě. Počet realizovaných odtahů uvedený v grafu je sledován až od poloviny 
roku 2002, což bylo dáno skutečností, že MP neměla do této doby jednak zákonné 
oprávnění k těmto úkonům a dále neměla k dispozici odtahové vozidlo.  

 
Sjednaná služba, kterou pro MP zajišťovaly TSJ, nebyla na požadované technické 

úrovni. Teprve během let 2004 - 2009 disponují TSJ novou odtahovou technikou, která se 
v této oblasti plně osvědčila. Pokles četnosti realizovaných odtahů od roku 2005 má za 
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, Policie ČR apod.  

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

poskytující 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. 

 
Celkové problematice odpovídá lineární spojnice trendu, která má sice 

stoupající tendenci, ale s největší pravděpodobností se v budoucích letech narovná 
a bude mít stagnující případně klesající trend. Tomu již dnes napovídá mírný 
meziroční pokles v této oblasti. 
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 Graf č. 16 

 
 
 
 
Vývoj událostí v letech 1999 až 2008 v grafu č. 16 byl popsán taktéž v loňské výroční 

zprávě. Počet vraků vozidel uvedený v grafu měl v období 1999 - 2000 prudký nárůst, 
který způsobila změna kompetencí MP a zlepšená spolupráce s Dopravním a silničním 
úřadem MěÚ.   

 
Od 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.  

 
V období roku 2008 - 2009 signalizuje křivka nárůst počtu řešení odstavených vraků, 

což lze přičíst změně zákona zabývající se vyřazováním vozidel z evidence motorových 
vozidel, stanoveným poplatkem za ekologickou likvidaci vraku a také poplatkem při 
přepisu a převodu na nového vlastníka vozidla. 

 
Tomuto stavu odpovídá i lineární spojnice trendu, která má mírně stoupající 

tendenci. Naše prognóza předpovídala v této oblasti v průběhu roku 2008 narůst. 
Tato prognóza byla beze zbytku naplněna.  Ztotožňuje se s  trendem, že zmíněná 
legislativní úprava v budoucích letech způsobí mírný nárůst vraků ve městě, který 
postupně bude stagnovat nebo mírně poklesne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

Graf č. 17 

 
 

 
Vývoj událostí v letech 1999 až 2008 v grafu č. 17 byl popsán taktéž v loňské výroční 

zprávě.    
Počet zákroků strážníků MP při odchytu zvířat za sledované období odráží změny 

obecně závazných vyhlášek města (OZV) zabývajících se volným výskytem a pohybem 
psů, změny povinností majitelů zvířat a v neposlední řadě zlepšené technické vybavení 
MP a prostředků určených k odchytu zvířat.  

Pokles počtu 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 také 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 počtu zákroků od roku 2007 - 2008 byl s určitostí 
zapříčiněn větším počtem majitelů zvířat, kteří se zbavují svých svěřenců, případně 
nedostatečné zabezpečení oplocení kotců nebo výběhů pro zvířata. 

Této situaci odpovídá lineární spojnice trendu, která má sice stoupající 
tendenci a s největší pravděpodobností se v budoucích letech nenarovná, bude mít 
mírně stoupající až stagnující trend, který odpovídá současnému počtu zákroků na 
zvíře, který se pohybuje průměrně kolem 100 odchytů za rok. 

 
D o p o r u č e n í  k eliminaci volně pobíhajících psů a vynakládání finančních 
prostředků MěÚ 
 

Pro rok 2010 navrhujeme vytvoření OZV, která stanoví povinné  čipování psů, 
které odstraní anonymitu majitelů, kteří se o psa přestanou starat. MP umožní 
vyhledat majitele volně pobíhajících psů, a případného přestupce řešit. Obdobně 
tato opatření provedla značná část měst v celé ČR. Pro první rok čipování 
navrhujeme snížení poplatku za psa cca o jednu čtvrtinu, aby majitelé psů měli 
motivaci se do projektu čipování  zvířat zapojit. 
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Graf č. 18 

 
 
 
Vývoj počtu poznatků z Městského kamerového monitorovacího systému a jejich 

četnost ukazuje graf č. 18.  
 
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 odráží 

skutečnost v personálních změnách obsluhy. Dále tato činnost byla ovlivněna řadou 
technických závad, které se projevily na funkčnosti 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 ke 
stabilizaci z hlediska personální obsluhy (stanovení operátora), kterým bude řádně 
proškolený strážník MP (viz. schválená koncepce MP).   

 
Provoz kamerového systému a jeho obsluhy byl zaveden na 24 hodin denně již 

v průběhu II. pololetí roku 2009. Jak ukazuje graf, uvedené opatření přispělo ke 
zkvalitnění činnosti na tomto úseku a došlo ke zvýšení počtu poznatků zjištěných 
kamerovým systémem. 

 
Tomu odpovídá i lineární křivka trendů, která má stoupající tendenci a 

s největší pravděpodobností se v budoucích letech narovná a bude se zvyšovat 
v souvislosti s vyšším počtem kamerových míst umístěných ve městě Jablonec nad 
Nisou od roku 2010. 
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Vyhodnocení vývojových trendů za posledních deset let 

 
Z vyhodnocení grafů za období od roku 1999 - 2008 byly potvrzeny oblasti, na které 

MP zaměřila svou činnost v roce 2009 s tím, že tyto oblasti bude sledovat i v roce 2010. 
Jedná se zejména kreativitu jednotlivých strážníků, odtahy vozidel tvořící překážku 
v silničním provozu, likvidaci vraků, měření rychlosti, zvýšení činnosti na úseku volného 
pohybu zvířat ve městě a optimalizování práce kamerového systému. Dotčené oblasti MP 
předvídala, a proto jsou již obsaženy v Plánu hlavních úkolů MP na rok 2010.  

 
E. SOUČASNÝ STAV, NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ROK 2010 

 
1. Celkové zhodnocení činnosti MP za rok 2009 

 
Při vyhodnocení celkové činnosti za rok 2009 konstatuji, že MP zvýšila oproti roku 

2008 svou činnost zejména v oblasti vlastní iniciativy - tedy zvýšená kreativita strážníků.  
Jako druhý aspekt, který má výrazně stoupající trend je činnost MP v oblasti prevence 
zejména působení MP na mládež v oblasti prevence kriminality a preventivně-dopravní 
výchovy. 

Z předložených statistických dat je patrno, že celková činnost MP za rok 2009 
v porovnání s rokem 2008 má vzrůstající trend a mohu konstatovat, že svědčí o vyšší 
činnosti a vlastní kreativitě strážníků MP na teritoriu a přiblížení se občanům města 
Jablonce nad Nisou.    

Toto své tvrzení opírám o analýzu statistických dat z informačního systému MP 
„DERIK“, která v konečných číslech ukazuje, že v roce 2008 evidovala MP celkem 12 744 
událostí.  Naproti tomu v hodnoceném roce 2009 již MP eviduje celkem 16 619 událostí, 
což je o 3 875 událostí více.  

V porovnání s rokem 2007 je to o 5 871 událost více. Procentně lze nárůst mezi 
lety 2008 a 2009 vyjádřit 30% nárůstem činnosti městské policie.  

Své tvrzení o efektivnosti práce MP opírám dále o statistiku Policie ČR (Analýza 
kriminality, která je součástí Městského programu prevence kriminality pro rok 2010), tato 
vykazuje následující statistické údaje: 

 
   Počet trestných činů 

celkem 
    Dopravní nehodovost 
    celkem 

 
Rok  2008 

 
1 729 

  
709  

 
 

 
Rok  2009 

 
1 453 

  
342 

 

        
Pokles v roce 2009 oproti roku 2008, je neklamným ukazatelem přítomnosti strážníků 

ve městě a jejich preventivní působení na kriminalitu a dopravní nehodovost ve městě 
Jablonec nad Nisou. 
 
MP splnila požadované úkoly vycházející z Plánu hlavních úkolů  na rok 
2009 schválených ZM dne 29. ledna 2009. Zároveň svoji činností naplňuje 
schválenou „Koncepce činnosti a rozvoje MP Jablonec nad Nisou na léta 
2009  2011. 
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2. Navrhovaná opatření vyplývající z činnosti MP v roce 2009 
 

A) zpracovat a zrealizovat projekt umístění  technického zařízení k zabránění 
vjezdu do pěší zóny a zajistit změnu režimu pěší zóny ještě v průběhu roku 
2010  
 

B) přehodnotit opatření v některém z azylových domů, který umožní přechodné 
ubytování nepřizpůsobivých osob v zimních měsících roku v průběhu roku 
2010  
 

C) zpracovat OZV k požívání alkoholu na veřejnosti, včetně zákazu žebrání, 
zejména v centru města  
 

D) zpracovat OZV k povinnému  čipování psů  ve městě Jablonce n.N 
 

E) zvýšit počet zaměstnaců  na DDH  ze dvou na tři pro efektivnější realizaci  
preventivní činnosti MP 
 

Navrhovaná opatření  jsou rozpracovány  ve zprávě s tím, že   MP  doporučuje  jejich 
realizaci dle  finančních možností MěU do konce roku 2011. 
 
 
Prameny: 
 
Zprávy o činnosti MP za období 1999 - 2009 

Výroční zpráva  MP za rok 2008 
Zpráva MP za I. a II. pololetí roku 2009 
Návrh Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2010 
Informační systém MP „DERIK“ 
 
          
 

V Jablonci nad Nisou dne 16. února 2010 
 
 
 
 


