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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 2010. 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 28. 1. 2010. 

V části B. jsou shrnuty hlavní oblasti práce Městské policie Jablonec nad Nisou 
v kalendářním roce 2010.  

V části C. je uveden celkový souhrn evidovaných a zpracovaných událostí, kterými 
se Městské policie  Jablonec nad Nisou zabývala celý rok 2010, a kdy je tento souhrn 
porovnán s rokem 2009. 

 
V části D. je uveden výběr některých problematik, kterými se Městská policie 

Jablonec nad Nisou zabývala po více jak 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 2011 tak, aby činnost MP byla efektivnější. 
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ÚVOD 
 
Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou předkládám zprávu o činnosti Městské 

policie  Jablonec nad Nisou za rok 2010 (dále jen MP).  Předložená zpráva obsahuje 
vyhodnocení MP při plnění hlavních úkolů MP za předchozí kalendářní rok, dále zde jsou 
popsány hlavní oblasti činnosti MP, oblast spolupráce, zejména s PČR a prevence 
kriminality. Následuje zpracování statistických informací evidovaných událostí, 
vyhodnocení koncepce MP, dále přehled vybraných oblastí za posledních deset let a 
v závěrečné kapitole je celkové vyhodnocení, návrhy a doporučení na rok 2011.  

 
 

A. PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ STANOVENÝCH NA ROK 2010   
 
1. Plnění hlavních úkolů MP 
 
Udržet a případně zvýšit stávající výkonnost strážníků ve sledovaných ukazatelích 
v závislosti na požadavcích města. 

 
• Splněno, viz vzrůstající výsledky uvedené na konci zprávy  

 
Pokračovat v Projektu OKRSKÁŘ, pravidelně jej vyhodnocovat v průběhu roku, 
seznamovat s činností okrskáře občany města apod.    
 

• Splněno, zprávy o činnosti okrskářů jsou uveřejňovány v Jabloneckém 
měsíčníku, na webu MěÚ, v tiskových zprávách a jsou vždy součástí 
pololetní a výroční zprávy MP  

 
Aktivně pracovat v realizační skupině projektu „Hasičská zbrojnice“ zejména 
při naplňování schválené koncepce MP (nový KS, nový IS MEMPHIS + zajištění plynulého 
přechodu ze starého systému na nový, 24 hodinový provoz, zkušební provoz systémů 
apod.) 

• Splněno, ředitel MP je členem realizační skupiny 
 
Zrealizovat přestěhování MP do nových prostor  

 
• MP je od 29. ledna 2011 nastěhována do rekonstruovaného objektu 

nové služebny MP 
 

2. Zvýšit úroveň a efektivitu výkonu služby strážníků ve městě, zvýšit důvěru 
    občanů v činnost městské policie 
 
Zaměřit službu i na vytipované lokality - Tyršovy sady - veřejný pořádek, požívání 
alkoholu, krádeže, červen - září opatření přehrada Mšeno - veřejný pořádek, restaurace, 
parkování, in-line  dráha, cyklisté, volně pobíhající psi, listopad - hřbitovy, černé skládky 
v lokalitách Paseky + Mšeno, Kokonín + Vrkoslavice, Proseč + Horní Proseč 
 

• Splněno, trvalý příkaz ředitele MP k výkonu služby do lokalit vykazující 
abnormální zvýšení tr. činnosti, nutnost zákroků a mimořádné události 

 
Vést fundovanou diskuzi s občany a oznamovateli událostí, pravidelně informovat 
veřejnost o činnosti městské policie 
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• Splněno, MP moderuje diskusní fórum na městském webu, všichni 

strážníci včetně okrskářů vedou diskuzi s oznamovateli a přestupci, 
strážníci odpovědní za prevenci realizují diskuzi při přednáškách pro 
MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a jiné vytipované skupiny. 

 
Zpracovat roční plán profesního vzdělávání strážníků 

 
• Splněno - realizováno  celoročně na poradách ředitele MP 

(školení nového informačního systému Memphis, školení na nový 
Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS, proběhla střelecká 
příprava, dále školení ke kontrolám vozidel v pěší zóně, alkoholu, 
odtahům, SMS parkování, k OZV města - zejména k požívání alkoholu 
v historické části města a k žebrání, k Tržnímu řádu ve spolupráci se 
Správním odborem MěÚ, školení ke kontrolám vozidel v pěší zóně, 
k ujednocení odtahu – spolupráce s DSÚ a OS). 
  

Zvyšovat profesní připravenost strážníků k výkonu služby (fyzická příprava, taktická, 
střelecká, právní příprava apod.) 

 
• Splněno, každý pátek pravidelná fyzická příprava, 1x měsíčně taktická 

příprava, střelecká příprava proběhla v říjnu 2010, fyzické prověrky 
jsou naplánovány na jaro 2011   

 
3. Zajistit plnění úkolů v oblasti prevence kriminality 
 
Podílet se na zpracování návrhů Městského programu Prevence kriminality na rok 2011 

• Splněno  
 

Součinnostní podíl na pořádání příměstských táborů vyhlášených v Městském programu 
prevence kriminality 

 
• Podíl MP je splněn, příměstský tábor byl uskutečněn ve dvou 

termínech v měsíci srpnu 2010, realizace proběhla na  DDH 
 
Zpracovat a předložit harmonogram využití  DDH  na I. a II. pololetí roku 2010 

 
• Splněno  

 
Zajistit přednášky pro mateřské, základní školy a střední školy, seniory, vytipované 
komunity, handicapované osoby a dětské tábory dle schváleného harmonogramu 

 
• Splněno, DDH a oddělení IT a prevence realizuje celoročně přednášky, 

viz. zpráva dále  
 
Podílet se na činnosti Komise prevence kriminality ustanovené RM (ředitel, asistentka a 
str. Lejsek byly do listopadu 2010 členy komise) 

 
• Splněno  

 
Podílet se na činnosti pracovní skupiny pro prevenci kriminality ustanovené starostou 
města  
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• Splněno, ředitel MP byl do listopadu 2010 členem pracovní skupiny  
 
4. Pokračovat ve zkvalitňování součinnosti s PČR při zajišťování veřejného 
    pořádku na území města 
 
Pokračovat v konání pravidelných součinnostních porad s vedoucími funkcionáři PČR, 
včetně případného zpracování plánu společných hlídek   

 
• Splněno průběžně, schůzka MP a PČR 1x za 14 dní v úterý 

 
Organizovat společné dopravně-bezpečnostní či jiné akce zaměřené na dodržování 
předepsané rychlosti, dopravních předpisů, na požívání alkoholu mladistvými, 
bezdomovce apod. 

 
• Plněno průběžně, od 1. 6. 2010 zavedeny trvalé společné noční hlídky  

(pokles  tr. činnosti ve městě  Jablonec n. N.) 
 
Společné zajištění veřejného pořádku při veřejných sportovních a společenských akcích 
 

• Splněno, společné hlídky na většině sportovních akcí 
 
Organizovat „výjezdy“ strážníků – operačních města na OO PČR a okolní MP v souvislosti 
s přechodem na nový Informační a kamerový systém 
 

• Splněno průběžně, vedení MP, vedoucí IT, operační, operátoři a 
starosta Mgr. P. Tulpa byli na MP Liberec (výkon služby, IS Memphis, 
PDA a  MKDS) 

 
Kontrolovat a prověřovat zásady součinnosti při řešení vytipovaných mimořádných 
událostí na území města 
 

• Plněno průběžně společně s odd. krizového řízení MěÚ 
 
5. Zlepšit materiální zabezpečení výkonu služby strážníků 
 
Provést opravné, případně rekonstrukční práce na dětském dopravním hřišti za využití 
projektu z EU (hřiště převzato dne 27. 11. 2009 od Centra služeb pro silniční dopravu MD 
ČR do majetku města Jablonec nad Nisou) 
 

• Plněno průběžně dle finančních možností MP, základní údržbu 
zajišťuje Sport Jablonec nad Nisou. 

• Projekt z EU pro využití na DDH zatím nenalezen 
 

6. Ostatní činnost MP  
 
Zpracovat a předložit mediální plán 

• Splněno v termínu do 31. 1. 2010 
 
Zpracovat a předložit Výroční zprávu za rok 2009 

• Splněno, Výroční zpráva za rok 2009 byla předložena na  ZM dne  
25.2.2010  
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B. HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI MP V  ROCE 2010 
 
1. Personální problematika včetně vzdělávání zaměstnanců 
 

V roce 2010 bylo přijato do pracovního poměru celkem 9 zaměstnanců s tím, že 8 
zaměstnanců nastoupilo následně do Vzdělávacího zařízení v Mělníku, jeden z nich měl 
již vykonané zkoušky strážníka z předešlého zaměstnání.  

V roce 2010 však ukončili pracovní poměr celkem 6 zaměstnanců s tím, že 2 
strážníci přestoupili k jiné MP (Rychnov u Jablonce nad Nisou a Bakov nad Jizerou), 
dvěma nebyla prodloužena smlouva, jeden strážník a jedna civilní zaměstnankyně 
z Dětského dopravního hřiště odešli za lepšími finančními podmínkami do podnikatelské 
sféry.  

 
MP tedy přijala v roce 2010 celkem 9 zaměstnanců na pozici strážníka-čekatele 

a odešlo celkem 5 strážníků a jedna  civilní zaměstnankyně. 
 
V termínech ke dni 30. 6. 2010 a k 31. 1. 2011 bylo provedeno písemné vyhodnocení 

všech strážníků za první a druhé pololetí roku 2010. 
 
Celkový stav k 31. 12. 2010 je 56 zaměstnanců, z toho 55 strážníků a 1 civilní 

zaměstnanec (asistentka ředitele).  
     
 

1.1. Personálního složení MP 
 
Strážníci s platným osvědčením 55 
Asistentka ředitele 1 
  
C e l k e m 56 

 
 

1.2. Vzdělanost strážníků MP 
 

Vysokoškolské 2 
Středoškolské 36 
Vyučen 17 
Celkem 55 
 
 
Právě studující střední školu 5 
Právě studující vysokou školu 2 
Vzdělání mají prominuto ze zákona 6 
 
V roce 2009 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 a své studium musí dokončit 
k 31. 12. 2014. 
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1.3. Vzdělávání strážníků MP 
 

Strážníci MP byli v roce 2010 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, obecně závazných vyhlášek apod.  

Všichni strážníci na pravidelných poradách absolvují školení ke změnám zákona o 
obecní policii, změnám v platné legislativě a obecně závazných vyhlášek města. Zároveň 
všichni strážníci absolvovali školení první pomoci.  

Nácvik a provádění taktických prvků potřebných pro výkon služby byl realizován 
každý druhý pátek v tělocvičně HZS Jablonec nad Nisou pod vedením instruktora MP. 

Fyzické prověrky strážníků nebyly v roce 2010 realizovány a jsou naplánovány na 
jaro 2011. 

 
 
1.4. Vyhodnocení nejlepšího strážníka MP za rok 2010 
 
Jedním z motivačních prvků, který má přispět k vyšší kreativitě strážníků ve výkonu 

služby a který je v současné době aplikován na MP Jablonec nad Nisou na základě 
organizačního pokynu ředitele MP č. 4 ze dne 1. 1. 2009, je vyhodnocení tří nejlepších 
strážníků za kalendářní rok 2010 s tím, že nejlepší strážník bude oceněn plaketou s 
titulem „Strážník roku 2010“.  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 2010 provedeno vyhodnocení a podle 

těchto kritérií byli vybráni tři nejlepší strážníci, kteří budou na služebním aktivu MP dne 4. 
března 2010 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 2010 bude trvale vystavena na čestném 
místě na služebně MP. Společná fotografie tří nejlepších strážníků bude uvedena v tiskové 
zprávě, která bude po vyhlášení poskytnuta médiím.  

Zároveň bude na tomto aktivu provedeno veřejné ocenění dvou strážníků, kteří jsou 
zaměstnáni u MP více jak 10 a 15 let.  Samotné poděkování za práci pro město Jablonec 
nad Nisou bude realizováno předáním plakety a certifikátu v obřadní síni MěÚ a to za 
přítomnosti zástupců a zastupitelů města Jablonec nad Nisou. 
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2. Vyhodnocení Koncepce činnosti a rozvoje MP Jablonec nad 
     Nisou na léta 2009  2011 
 

V průběhu roku 2010 naplňovala MP schválenou Koncepci činnosti a rozvoje 
Městské policie Jablonec nad Nisou pro období 2009 – 2011. Celkový postup při jejím 
dosavadním naplňování je uveden pod následujícími body. 

 
2.1. Projekt okrskář 
 

Velikou pozornost věnovala 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 svou specifickou 
činnost okrskáře v území a sledování odpovídajících výsledků lze očekávat nejdříve po 
uplynutí dvou let. I přesto má  tato činnost  MP  již dnes  hmatatelné  výsledky.  

V průběhu roku 2009 se podařilo zřídit v katastru města Jablonec nad Nisou pět 
kontaktních míst okrskáře, která slouží pro komunikaci s občany. Přínos okrskáře v danné 
lokalitě je  hodnocen nejen občany města, ale  zéjména řediteli ZŠ a toto opatření je  
vnímáno jako velice pozitivní krok směrem k občanům města. Občané mohou navštěvovat 
tato kontaktní místa vždy ve středu od 15 do 17 hodin, mohou využít telefonní a emailové 
spojení, která jsou vyvěšena na webových stránkách MP a byly inzerovány na letácích 
okrskářů, a které jsou pravidelně rozmísťovány v katastru města. Zároveň byli v průběhu 
roku 2010 představeni všichni okrskáři v Jabloneckém měsíčníku, kde byl uveřejněn 
postupně jejich osobní profil a problematiky dotýkající se jednotlivých lokalit. 

 
 

2.1.1  Stručně ke specifikům jednotlivých okrsků 
 
OKRSEK Č. 1. RÝNOVICE – LUKÁŠOV  Kontaktní místo v ZŠ Rýnovice 

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   Kontaktní místo v DPS Mšeno 

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   

 
OKRSEK Č. 3. PROSEČ N. N.     Kontaktní místo není doposud zřízeno 

problematika kynologického cvičiště  
v ul. Široká pro neuspořádané majetkoprávní vztahy 
rychlá jízda vozidel v ulicích Široká, Horní a Prosečská 

 
OKRSEK Č. 4. ŽIŽKŮV VRCH     Kontaktní místo v ZŠ Pasířská 
 problematika dopravního značení a dopravy obecně 

výskyt bezdomovců u bývalého výměníku v ulici Plynární 
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s vedením ZŠ Pasířská byly řešeny problémy s neukázněnou mládeží, která  
 porušovala provozní řád dětského hřiště a znečišťovala zařízení 

dlouhodobé opatření v domě v ulici Na Vršku 10 
 
OKRSEK Č. 5. JABLONECKÉ PASEKY  Kontaktní místo v ZŠ Na Šumavě 
 
  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  Kontaktní místo v KD Kokonín 
 
 rychlosti 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  

 dochází k porušování provozního řádu a znečišťování zařízení 
 
OKRSEK Č. 7. CENTRUM   Kontaktní místo služebna MP Hasičská 3 
 
 problematika dopravy včetně dopravního značení 

volně pobíhající psi v parcích a na jiných veřejných prostranstvích 
výskyt bezdomovců, kteří zde konzumují alkohol 
problematika výskytu problematické mládeže na Dolním náměstí  
drobné krádeže v obchodech 
výskyt problematické mládeže v okolí nízkoprahového centra „Kruháč“ u křižovatky U 
Zeleného stromu 
 
Kontaktní informace k jednotlivým okrskářům jsou navíc zveřejněny prostřednictvím 

etiket, které jsou rozmístěny v katastru města prostřednictvím projektu „POLICE-
LABELLING“. 

 
Zřízení funkce strážníka-okrskáře zcela určitě zvyšuje mezi občany pocit bezpečí, 

neboť v oblastech, kde  MP působí, zjištujeme  kladný ohlas veřejnosti. Zřízená  kontaktní  
místa jsou jednou z řady možností, kde občané oznamují dlouhodobě neřešené problémy, 
bagatelní případy, které by  nebyly jinak oznámeny  a stížnosti, které se v jednotlivých 
lokalitách vyskytují. A právě tady evidujeme pozitivní ohlas na tuto službu  obyvatelům 
města. Spolupráce  občan - okrskář  má  kladný vliv na eliminaci problémů a považujeme 
jej za důležitý indikátor pocitu bezpečí občanů v rámci města. 

 
 
2.2 Organizační pokyny  
 
 MP disponuje v současné době vnitřními předpisy, které byly vytvořeny v letech 
2009-2010 a to Organizačními opatřeními ředitele MP, která regulují činnost MP. Jejich 
přehled je uveden níže. 
 

 Předání služby – operační města a operátor 
 Výkon hlídkové služby 
 Prioritní úkoly projektu „OKRSKÁŘ“ 
 Kritéria pro hodnocení činnosti strážníků 
 Postup při zjištění alkoholu v dechu řidiče 
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 Kondiční příprava a prověrky strážníků MP 
 Střelecká příprava a prověrkové cvičení strážníků MP 
 Používání služebních vozidel 
 Zbraně, střelivo a radiotelefonní prostředky 
 Výstrojní řád 
 Provozní řád Městského monitorovacího kamerového systému 
 Pracovní řád  
 O způsobu zpracování dokumentů pro systém elektronických schránek 
 O způsobu výdeje dat z Městského kamerového monitorovacího systému jiným 

subjektům mimo MP 
 Penzijní připojištění zaměstnanců MP 
 K jednotné ústroji strážníků MP v souvislosti s novými výstrojními doplňky 

 
Dále  má ke své činnosti  další právní dokument a to Organizační řád MP, který byl 
schválen  ZM  v roce  2009.  

 
 

2.3 IT technologie MP 
 

V oblasti IT technologií byla v roce 2010 provedena velká řada kroků a to zejména 
v rámci plánovaného přemístění sídla městské policie, modernizace městského 
kamerového a dohlížecího systému (MKDS) a informačního systému městské policie - 
MEMPHIS. Samotná realizace byla provedena v postupných krocích tak, aby přechod ze 
starého na nový systém byl co nejméně problematický. 

Městská policie dnes disponuje osmi mobilními terminály Motorola MC 55 (dále jen 
PDA) které jsou v současné době ve zkušebním provozu, je dosaženo konektivity se 
serverem Memphis. Část administrativy se tak přesunuje přímo do ulic a odpadne tak 
zpětné zadávání informací do systému při návratu strážníků na služebnu. Systém je dnes 
ve zkušebním provozu . Nová technologie kamerového systému je již instalovaná a tak 
MP disponuje celkem 23 otočnými kamerami a 10 stacionárními kamerami, které obslouží 
část města a všechny jeho výjezdy. 
 Dne 28. ledna 2011 po nastěhování do nového objektu MP v ulici Hasičská 3 došlo 
k celkovému zprovozňování nového operačního střediska. Souběžně došlo k implementaci 
dalších modulů pro orgány krizového řízení a nastavení přístupů se striktně danými 
pravidly přístupových kompetencí zabezpečení. Dále byly zprovozněny přístupy a koncové 
prvky na OO PČR v ulici 5. května, Jablonec nad Nisou a operační středisko HZS 
v Jablonci nad Nisou, ul. Palackého. 

Po dokončení těchto prací vznikl nejmodernější systém v rámci celé ČR jak pro 
práci městské policie, tak i pro řešení krizových stavů složkami IZS na území města 
Jablonce nad Nisou. 

Samozřejmostí je dnes i přístup do evidencí, které již má MP v k dispozici a 
uvádíme je v další kapitole. Současně je projednáván postup získání informací do 
mobilních terminálů z evidence psů vedené MěÚ Jablonec nad Nisou. 

V souvislosti s realizací projektu SVI (systém včasné intervence - MV) dojde také 
k přístupu MP k příslušným modulům zmiňovaného systému. Podle vývoje situace je 
zprovoznění přístupu do SVI pro účely MP plánováno ještě v roce 2011. Před zavedením 
systému dojde k zaškolení pracovníků operačního střediska MP. 
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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 vedení MP 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  
• Evidence užívání veřejného prostranství (MěÚ - pouze náhled) 
• Evidence uzavírek komunikací (MěÚ - pouze náhled) 
• Centrální registr řidičů (Ministerstvo dopravy - on-line přístup do evidence). 

V současné době je již přístup zajištěn pro operační města a operátory. 
• Databáze IS Ministerstva vnitra ČR o odcizených vozidlech – dosaženo on-line 

prostřednictvím Memphis a to i v mobilních terminálech. 
• Databáze subjektů v rámci projektu POLICE-LABELLING přímo v informačním 

systému Memphis na základě požadavků MP 
 
Vedení MP pokračuje v dalších jednáních pro získání přístupu k evidencím, které vyplývají 
ze zákona  č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
 
 
2.5 Komunikace s občany a  médii 
 
 MP v rámci naplňování koncepce realizovala komunikaci s občany a médii 
následujícím způsobem: 
 

• prostřednictvím webové stránky MP 
• celoročně moderuje diskusní fórum MP na webu MěÚ 
• pravidelně poskytujeme tiskové zprávy tiskovému oddělení MěÚ (46 zpráv za rok 

2010) 
• pravidelně poskytuje informace do Jabloneckého měsíčníku 
• pravidelně poskytuje informace o činnosti MP mediím např. Jablonecký deník, 

Mladá fronta, televizi RTM apod. 
• ředitel MP se pravidelně zúčastňuje tiskových konferencí (většinou po jednání ZM 

nebo na vyžádání) 
 

 
3. Oblast spolupráce s Policií České republiky  
 
 Obě složky spolupracují na základě předchozích smluv mezi městem Jablonec nad 
Nisou a PČR a ve smyslu § 8 z. č. 141/1961 Sb. MP a PČR naplňují spolupráci vždy ve 
smyslu vlastního zákona a to z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dle zákona č. 361/2003 
Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
 
Oblast spolupráce s Policií ČR lze v roce 2010 rozdělit následovně: 
• Společné porady  MP a PČR, obě služby využívají vlastní pravomoci ze  zákona a jsou 

schopni je spojit a  činit  opatření od  přestupků  až po tr. činnost, včetně zastavování 



 

 13 

vozidel při pátrání po osobách a věcech, dvě vysílačky  PČR-MP, operativnost 
nasazení, rychlé předávání informací mezi oběma složkami apod. 

• Společné akce při zajištění veřejného pořádku při krizových sportovních akcích, 
zejména fotbalových utkáních (činnost ze zákona, krizová situace pro celé město, 
vysoká koncentrace lidí, doprava, parkoviště, průjezdnost, veřejný pořádek, 
poškozování cizích věcí apod.) Jednání bývají zpravidla vždy týden předem, informace, 
smlouva, rizikovost, pořádkové jednotky apod. 

• Společná  činnost při ochraně veř. pořádku, ochrany osob a majetku, předávání 
pachatelů trestné činnosti (pachatelů drobných přestupků na prodejnách, v OD, 
prostředcích MHD, krádeží, vloupání,  opilství, dopravní nehody, hledané osoby v 
pátrání apod.)  vše  ze  zákona o  obecní policii 

• Spolupráce v oblasti projektu „OKRSKÁŘ“ má obrovský význam pro občany města 
zejména  při zjišťování latentní  tr. činnosti, osobní a místní znalosti, návaznost na  
POLICE-LABELLING  a IZS (HZS+PČR+ZS) (každou středu jsou okrskáři 
společně na kontaktních místech) 

• Spolupráce při pořádání dopravně bezpečnostních akcí, včetně preventivních, PČR  
schvaluje místa měření - ze statistik dopravních nehod, riziková místa páchání tr. 
činnosti apod.  
Společné akce zaměřené na podávání alkoholu a tabáku mladistvým osobám, na 
drogovou problematiku (společné akce plánuje MP, PČR, OSPOD a živnostenský 
úřad)  

• Spolupráce při zajištění veřejného pořádku v případě demonstrací, mítinků a 
hudebních festivalů, jiné rizikové akce - realizace činnosti ze zákona, vysoká 
koncentrace lidí, krizová situace města, VP, DN, parkoviště, průjezdnost, rozpouští 
starosta nebo pověřený zaměstnanec MěÚ) 

• Předávání informací před a při pořádání rizikových akcí (hudební festivaly, soukromé 
oslavy, párty apod.) 

• Spolupráce při zajištění pořádku v průběhu voleb (volby do Parlamentu ČR a 
komunální volby) 

• Spolupráce při účasti na propagačních a osvětových akcích (Den IZS, Den bez aut 
apod.) 

• Společná činnost při kalamitních a krizových stavech města (HZS, IZS, OKŘ MěÚ) 
kalamita - sníh, povodně, dopravní nehody, průmyslové havárie, usměrňování dopravy 
při MS apod. 

• Spolupráce při využívání  MKDS  v rámci města Jablonec nad Nisou a v rámci IZS 
• Preventivní akce na veřejný pořádek, dopravu, k páchání trestné činnosti apod. 
• Spolupráce s vyšetřovateli PČR, organizovaným zločinem a jinými celostátními 

policejními službami operující v Jablonci nad Nisou např. využívání strážníků při 
domovních prohlídkách jako nezúčastněná osoba (úřední osoba ze zákona) 

• Projekt společných hlídek MP a PČR (od měsíce června 2010) každou noční službu 
dvě společné hlídky, velký význam pro řešení bezpečnostní situace města a úkolem: 

 snížit nápad trestné činnosti 
 zvýšit počet zjištěných pachatelů trestné činnosti 
 zvýšit bezpečnost obyvatel města a to dosažením cílů v předešlých 

bodech 
 seznámit se s metodami a postupy práce partnerského subjektu a 

dosáhnout tak vyšší úrovně při vzájemné komunikaci a rychlejšího a 
efektivnějšího předávání relevantních informací 

 
Jak jsem již uvedl ve Zprávě o činnosti MP za II. pololetí 2010 z vyhodnocení npor. Mgr. R. 
Šípka, vedoucího OOP 5 květen v Jablonci nad Nisou, je patrno, že dlouhodobá 
spolupráce přinesla velmi kladné výsledky. Společnou činností: 
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 došlo ke snížení nápadu  tr. činů za sledované období o 30 skutků 
 došlo k objasnění o více jak 51 skutků za sledované období  
 objasněnost tr. činů se za sledované období zvýšila o 10 % 
 způsob vzájemné komunikace, ale i vzájemná důvěra mezi OOP a MP 

dosáhla nejlepšího stavu za celou společnou historii existence obou subjektů 
ve městě. 

 
Všechny stanovené cíle oba subjekty splnily, přinesly tedy očekávané 

výsledky, a proto je nutno v této spolupráci v budoucnu pokračovat. Tato opatření 
mají pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě a přispívají k lepší kvalitě života 
občanů. 

 
4. Oblast spolupráce s ostatními složkami MěÚ a IZS  

 
         Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s jednotlivými odbory a 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  
Jablonec nad Nisou s. r. o . Tato činnost je popisována i v dalších kapitolách této zprávy.  

Na velmi dobré úrovni je také spolupráce se složkami, které jsou zapojeny 
do Integrovaného záchranného systému s tím, že operační střediska Hasičského 
záchranného sboru, PČR a Záchranné zdravotní služby oslovují MP při spolupráci na 
mimořádných událostech na teritoriu města (dopravní nehody, nebezpečné prořezy 
vysokých či spadlých stromů, zranění občanů, při kontrole a řešení přestupců, sezónní 
povodně, požáry, opilci, výtržnosti, bezdomovci apod.). MP dále spolupracuje s Vodní 
záchrannou službou při kontrole vodní nádrže Mšeno.  

Do oblasti spolupráce lze zahrnout i činnost městské policie v rámci projektu 
Okrskář, potažmo projektu POLICE-. Tyto výstupy slouží všem složkám IZS i občanům 
města. Projekt je podrobněji popsán ve zprávě v kapitole Oblast dopravní prevence a 
prevence kriminality. 

 
 
5. Činnost na úseku prevence kriminality 
 

Činnost MP na úseku prevence kriminality lze v jistém smyslu považovat již za tradici. 
Jako v předchozích letech může městská policie zmínit řadu akcí a činností, které 
proběhly v roce 2010 a které se věnují předškolním dětem, školákům, studentům i 
seniorům: 
       

 Besedy na základních školách (7. ročníky) téma: „Struktura a úkoly městské 
policie“ pro 362 žáků ZŠ  (leden - únor 2010) 

 Besedy na středních školách a učilištích (1. ročníky) téma: Struktura a úkoly MP, 
právní úprava přestupků a přečinů, provinění, trestní odpovědnost vzhledem k věku 
pachatele, „tabákový zákon“, doprava. Realizováno v měsíci dubnu 2010 pro 363 
studentů  

 Přednáška pro Svaz tělesně postižených a seniory ve Spolkovém domě Jbc (18. 2. 
2010) 17 seniorů a TP 

 Zahájení (1. 3. 2010) projektu „POLICE-LABELLING“ (nálepkování) ve spolupráci 
s okrskáři MP ve všech okrscích v Jablonci nad Nisou (k 30. 6. 2010 označeno a 
zaneseno do databáze 215 objektů) 

 Přednáška prevence kriminality pro handicapované děti z MŠ Ernulka pro 35 dětí 
(14. 4. 2010) téma: bezpečné chování  
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 Akce v rámci měsíce bezpečnosti – Jablko a citron – dopravní akce ve spolupráci 
s dětmi ZŠ Šumava, Kokonín (29. 4. 2010) 

 Ukázka využití DDH a přednáška o činnosti MP pro 84 dětí z PLR (19. -23. 4. 2010) 
v rámci měsíce bezpečnosti 

 Exkurze pro děti z ČČK na Městské policii + přednáška o činnosti MP (27. 4. 2010) 
 Účast s ostatními složkami IZS na soutěži pro děti „Helpíkův pohár“ přehrada 

Mšeno (6. 5. 2010) 
 Prezentace práce MP na  Dnu jablonecké rodiny  -  Mírové náměstí, Eurocentrum 

Jbc (14. 5. 2010) 
 Prezentace práce MP na Dětském dni pořádaném Krajským úřadem LK – letiště 

Liberec (15. 5. 2010) 
 Přednáška pro seniory v Domě porozumění Rýnovice na téma „Stáří bez rizik“ (15. 5. 

2010) 22 seniorů 
 Prezentace práce MP na vlastním Dětském dni MP na DDH v Jablonci nad Nisou 

(5. 6. 2010) 
 Realizace projektu prevence kriminality: „Dědečku a babičko, zahrajme si 

maličko“ (6. 6. 2010 – 29. 8. 2010), kdy o víkendech je zároveň zpřístupněno DDH 
pro realizaci projektu. Projekt je z větší části realizován v měsících červenec a 
srpen 2010, vyhodnocen bude ve výroční zprávě za celý rok 2010 

 Účast na Dni otců na přehradě Mšeno (19. 6. 2010) 
 Prezentace práce MP na Dni IZS na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou (29. 6. 

2010) 
 Zajištění aktivit na DDH v souvislosti s příměstským táborem ve dnech 2. 8. a 23. 8. 

2010 (celkem 32 dětí). 
 Zajištění maximální bezpečnosti u přechodů pro chodce dne 1. 9. 2010 

v souvislosti se zahájením školního roku (35 strážníků).  
 Pravidelná dohledová činnost každý všední den u vybraných přechodů pro chodce 

v blízkosti školních zařízení (každý pracovní či  školní den se účastnilo v průměru 
15 strážníků). 

 Projekt „Motýlek“ – přednášková činnost pro žáky 2., 3., 4. a 5. třídy základní školy 
v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve dnech 7., 9., 14., a 16. 9. 2010. (celkem 98 
žáků). 

 Účast na Týdnu mobility – Dolní náměstí (18. 9. 2010)  
 Přednášky pro mateřské školy (Příhody želvíka Toníka) – 12 mateřských škol a 

Speciální škola pro handicapované děti; září – říjen 2010 (771 dítě). 
 Týden bezpečnosti na Dětském dopravním hřišti ve spolupráci s Krajským úřadem 

Libereckého kraje ve dnech 20. – 24. 9. 2010 (421 účastníků). Tentokrát pro žáky 8. 
a 9. tříd základních škol, jakožto začínající řidiče jednostopých vozidel. 

 Stáří bez rizik II. – 30. 9., 7. 10. a 21.10. 2010 ve spolupráci s manažerem prevence 
kriminality MěÚ Jablonec nad Nisou Ing. Vladimírem Prskavcem (v této fázi se 
besedy zúčastnilo 317 seniorů). 

 Přednášky MP pro seniory – Český svaz žen (9. 11. 2010), Svaz jabloneckých 
seniorů (23. 11. 2010); celkem 67 seniorů. 

 Beseda ve spolupráci s OSPOD MěÚ Jablonec nad Nisou - p. Zbranek 
(18.10. 2010) ZŠ Liberecká (16 žáků). 

 Beseda pro studenty Střední školy gastronomie a služeb 22. 11. 2010 
(27 studentů). 

 Pokračování v projektu POLICE-LABELLING (nálepkování) ve spolupráci s okrskáři 
MP ve všech okrscích v Jablonci nad Nisou (v současnosti evidovány 324 subjekty 
- podrobnosti viz. níže). 
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Mimo jiné probíhala v průběhu roku 2010 výuka dopravní výchovy na Dětském 
dopravním hřišti. Tuto výuku zajišťují strážníci MP. Dětské dopravní hřiště v průběhu roku 
2010 navštívilo celkem 4 133 děti, z čehož 1 505 absolvovalo dopravní výchovu dle 
tematického plánu Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD) - 4. třídy a ostatní vč. 3. tříd  - 1 
784 děti.  
 Poskytnutá dotace za uvedené období pro zajištění dopravní výchovy dle 
tematického plánu na údržbu učebních pomůcek činila 65 700,- Kč za 394 odučených 
hodin pro žáky 4. tříd a to z prostředků MD. Dále byla výuka 606 dětí dotována Krajským 
úřadem Libereckého kraje a to částkou 30 300,- Kč (50,- Kč/dítě). 
 
6. Analytická činnost MP 
 

V rámci činnosti MP bylo v průběhu roku 2010 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: 

 
 Problematiky osob bez přístřeší v katastru města – bezdomovci 
 Analýza neoprávněných vjezdů do pěší zóny v centru města Jablonec n. N. 

(ul. Lidická, Dvorská, Soukenná) v období 1. 1. – 31. 12. 2009 
 Analýza výskytu potenciálního narkotického materiálu 

 
Výstupy analýz jsou mimo jiné využívány pro plánování a usměrňování činnosti MP, 
která má směřovat k maximální efektivitě její činnosti a koordinaci s ostatními 
participujícími složkami na operační úrovni města a to v oblasti jednotlivých 
specifických problematik, kde může MP působit i subsidiárně (podpůrně). 
 
 
7. Přehled  základního movitého majetku v držení MP  

 
MP užívá následující majetek, jehož majitelem je Město Jablonec nad Nisou a jedná se o: 

4 x vozidlo v barvách MP (3x Š Oktávie  combi,1x  Š Roomster) 
1 x  vozidlo referentské vozidlo v civilním provedení - Š Octávie combi 
2 x jízdní kola 
1x Drager 
15 x TPZOV (botička) – 14x osobní, 1x nákladní 
1 x radar na měření rychlosti, 2x dopravní značky 
6 x preventivních radarů trvale umístěných v katastru města (MP nepravidelně střídá 
místa jejich umístění) 
2 x neprůstřelné vesty 
56 x pistolí (53x ČZ 83, 1x ČZ G2000, 2x Bersa 7,65) 
1 x narkotizační puška 

 
Mimo tento majetek  disponuje  MP dalším majetkem a to výpočetní technikou, 

výstrojními a výzbrojními součástkami, komunikačními prostředky, prostředky osobní 
ochrany a také vnitřním vybavením služebny MP (např. nábytek, kamerový systém, 
informační systém Derik a  Memphis). MP disponuje také vybavením pro děti na DDH. 
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8. Útoky pachatelů směřované na strážníky MP 
 
 Činnost strážníků MP Jablonec nad Nisou má však i svá stinná místa, které  
zmiňuji právě na tomto místě. Při své činnosti se strážníci MP neustále potýkají 
s větší agresivitou pachatelů, která často končí zraněním strážníka při výkonu 
svého povolání. MP eviduje ročně desítky případů útoků na strážníka MP ale 
pohledu této zprávy uvádím celkem 8 vážnějších případů v roce 2010, které byly 
předány PČR k dořešení. Na dokreslení uvádím jejich zjednodušený popis. 
 
10. 1. 2010, 00:20 hod. – ul. V Aleji - zachycení strážníka jedoucím vozidlem pachatele – 
ohrožen život – řešeno PČR, zranění si vyžádalo léčení strážníka. 
 
10. 5. 2010, 19:55 hod. – ul. Kamenná – fyzický útok na strážníka provádějícího zákrok 
mimo pracovní dobu dle zákonem stanovené povinnosti dle § 7, odst. 2,  zák. č. 553/1991 
Sb. – ohroženo zdraví, zabránění  rvačce – řešeno PČR. 
 
2. 7. 2010, 23:15 hod. – ul. Mšenská 46, Jbc – pachatel vyslal svého psa na 
zakročujícího strážníka, následoval fyzický útok osoby – újma na zdraví, pokousán 
psem, následně inzultován pachatelem – řešeno PČR - dlouhodobé léčení strážníka.  
 
14. 7. 2010, 12:37 hod. – ul. Poštovní (OD BILLA) - pokus o fyzické napadení strážníka, 
napadení včas odvráceno – potenciálně ohroženo zdraví – řešeno PČR. 
 
13. 8. 2010, 16:28 hod. – ul. Podhorská (PNS) – napadení strážníka tzv. hlavičkou – 
újma na zdraví, výhřez ploténky, zlomenina nosu – řešeno PČR - dlouhodobé léčení 
strážníka.  
 
2. 10. 2010, 16:51 hod. – ul. Turnovská (čerpací stanice) – pokus o fyzické napadení 
strážníka, útok včas odvrácen – potenciálně ohroženo zdraví – řešeno PČR. 
 
11. 10. 2010, 15:00 hod. – ul. Nová Pasířská (volné prostranství) – fyzické napadení 
strážníka – (újma na zdraví - zranění) – řešeno PČR - pracovní neschopnost 3 týdny. 
 
22. 12. 2010, 19:47 hod. – ul. Svatopluka Čecha – fyzické napadení strážníka, 
(způsobena škoda na ústroji), útok odvrácen za použití donucovacích prostředků – 
řešeno PČR. 
 
 
 Vedle těchto událostí zde zmíním ještě dva případy, které z mého pohledu 
překročily únosnou mez a snesitelnou společenskou přijatelnost v rovinně  pachatel 
a  strážník MP. Hrubost a drzost pachatelů přešla totiž v poslední době až 
k nejhrubšímu řešení. Při projednávání přestupce za spáchaný přestupek jako 
obranu svého protiprávního jednání označí hlídku za zkorumpovanou, požadující 
úplatek anebo ji označí za podnapilou. Opětovně  zde uvádím jejich zjednodušený 
popis. 
 
31.3. 2010, 09.24 hod. – ul. Podhorská – pokus o diskreditaci strážníka - řidič M.S. 
překročil dovolenou rychlost  v obci (dokladováno fotografií měřicího  přístroje Pro Laser III 
PL), uložena bloková pokuta – následně   řidič  M.S podává  stížnost k rukám ředitele MP, 
kde označil hlídku z korupčního jednání, protože si měla  říci o finanční obnos  bez bloků. 
Označený strážník podává v měsíci dubnu 2010 trestní oznámení na PČR pro tr. čin 
pomluvy dle § 184 tr. z - ohroženo dobré jméno strážníka a dobré jméno MP JBC – 
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zahájeno trestní stihání, přestupci sděleno obvinění, v měsíci  červnu projednáno 
před Okr. soudem v Jablonci n.N. 
 
22. 8. 2010, 01.05 hod. – ul. Palackého-Opletalova - pokus o diskreditaci strážníka,  
jedoucí cyklista V.O. byl v noční době zastaven hlídkou MP, protože nebyl označen 
předním a zadním světlem, při projednávání přestupku zjištěna podnapilost  řidiče, když  
tento se  snažil vyhnout  kontrole dechové zkoušky přístrojem Drıger (15 pokusů) 
přivolána hlídka PČR, při projednávání odmítl  lékařské vyšetření - odběr krve. Do 
protokolu o oznámení přestupku vepsal, že  hlídka MP  byla podnapilá a  že požadovala 
úplatek. Označený strážník podává v měsíci srpnu 2010  trestní oznámení na PČR pro tr. 
čin pomluvy dle § 184 tr. z. - ohroženo dobré jméno strážníka a dobré jméno MP – 
oznámeno  na PČR. 
 
 Z těchto několika vybraných případů  je zřejmé, že se  hrubost  pachatelů a 
jejich brutalita neustále zvyšuje  a je  potřeba  realizovat urychleně osobní ochranu   
jednotlivých strážníků technickými prostředky. Z tohoto důvodu ŘMP po dohodě se 
starostou města provozuje ve zkušebním provozu od  roku 2010 6 ks mini DVD 
kamer, které strážníci využívají  zejména k dokumentaci  jednání s pachateli.  
 Vzhledem k tomu, že se prokázalo, že kamery alespoň  částečně  zabrání  
fyzickému a slovnímu napadání strážníků, zajistí MP nákup  těchto dalších 
prostředků ještě do  konce roku 2011 v závislosti na získaných finančních 
prostředcích.  
 



 

 19 

C. SOUHRN EVIDOVANÝCH UDÁLOSTÍ ZA ROK 2010 
 
V průběhu měsíců ledna až prosince roku 2010 řešila MP celkem 17 965 událostí 

a přestupků. Na základě vlastní poznatkové činnosti strážníků bylo zjištěno celkem 12 893 
skutečností a 5 072 událostí bylo řešeno na základě oznámení občanů nebo jiných 
subjektů (více viz graf č. 1). 

 
 

          
            
graf č. 1 

 
 
 

Z  grafu č. 1 je patrné, že počet událostí řešených MP dosud vykazuje meziroční 
nárůsty. 

 
 
Co se týká spektra činnosti strážníků, vytkli jsme si v minulosti za cíl, zvýšit podíl 

aktivního přístupu strážníků k řešení událostí a jednotlivých problematik tzv. „ex ante“ 
(s předstihem), čímž mělo dojít ke snížení té složky činnosti, která byla konána na základě 
žádostí a oznámení občanů či jiných subjektů.  

Efektem takového přístupu je prostřednictvím zvýšené aktivity strážníků řešit 
problémy „bez zatížení občanů“. Tím dochází k řešení události v počáteční (ideálně 
preincidenční) fázi. S tím souvisí snižování nebezpečnosti následků, včetně výše škod a 
zvýšení úrovně veřejného pořádku na území města Jablonce nad Nisou a s tím i pocit 
bezpečí občanů (viz. průzkum agentury Timur z roku 2010, kde je rozkomentována  
zpráva o Spokojenosti občanů s prací MP, kde získala MP  koeficient 5,7). 

 
 

Spektra činnosti jsou rozpracována do grafů č. 2 a č. 3. 
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    graf č. 2                                                             graf č. 3 

           
 

Pokud porovnáme výsledky roku 2008 a 2010, zjistíme, že v roce 2008 činil podíl 
událostí řešených v rámci vlastní činnosti strážníků 63 %, zatímco v roce 2010 se již 
jednalo o 72 %, tedy bezmála tři čtvrtiny z objemu celkové činnosti MP. 

Ačkoli se může nezasvěceným zdát zmiňovaný rozdíl nepodstatný, musíme uvést, že 
tento faktor má značný význam pro sledování stavu veřejného pořádku v teritoriu města a 
aktivní činnost MP pro jeho udržení.       
 
 graf č. 4 

 
 

V grafu č. 4 jsou uvedeny přestupky řešené v pravomoci MP. V roce 2010 bylo 
řešeno celkem 8 531 přestupek, z tohoto počtu bylo řešeno 4 709 přestupků v blokovém 
řízení a 3 822 bylo řešeno domluvou. Tato činnost svědčí mimo jiné i o lidském přístupu 
strážníků k řešení méně závažných přestupků spáchaných na teritoriu města. 
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           Blokové řízení a uložené pokuty za rok 2010 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
graf č. 5 

 
 

 
 
V grafu č. 5 jsou uvedeny údaje podílu hlavních činností na úseku dopravy v období 

od 1. 1. - 31. 12. 2010.  V této době eviduje MP celkem 7 932 přestupků, z toho bylo 
strážníky MP zjištěno 5 712 jiných přestupků (např. pěší zóna, zákaz stání, stání na 
vyhrazeném parkovišti apod.). 

 
Bylo nasazeno celkem 1 169 TPZOV (tzv. botička), 776 řidičů bylo řešeno za rychlou 

jízdu, dále bylo řešeno celkem 275 řidičů odtažených vozidel.  
 
Podrobnější rozbor činnosti MP na úseku dopravy ve sledovaném období znázorňuje 

následující graf č. 9, který porovnává hlavní činnosti na tomto úseku v letech 2008, 2009 a 
2010.  

 
 

Celkově na místě 
uděleno 

4 709 
blokových pokut  

v hodnotě  
2 431 300,- Kč 

Celkově na místě 
vybráno 

2 837 
blokových pokut 

v hodnotě  
1 084 000,- Kč 

Celkově na místě 
nezaplacených 

1 872 
  blokových pokut 

v hodnotě  
1 347 300,- Kč 
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graf č. 6 

 
 

V grafu č. 6 uvádíme počty přestupků v kategorii veřejného pořádku, které řešila MP 
v období roku 2010.  Celkový počet přestupků na úseku veřejného pořádku je evidován 
v 1 597 případech, z tohoto počtu bylo narušení veřejného pořádku v 857 případech, proti 
majetku v 208 případech, porušením Obecně závazných vyhlášek (OZV) v 362 případech, 
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi evidujeme celkem 151 
přestupků a 12 případů evidujeme na úseku proti občanskému soužití.  

 
            
graf č. 7 

 
 
V grafu č. 7 jsou uvedeny počty událostí zjištěné MP a předané jiným subjektům. 

Celkový počet těchto událostí nebo podnětů byl 2 169, z toho 1 342 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 382 poznatků, 381 Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. (dále jen TSJ), 104 
podněty zdravotníkům a 14 hasičům k celkovému dořešení v jejich kompetenci.   
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V grafu č. 8 je znázorněno srovnání činnosti mezi lety 2008, 2009 a 2010. Počet 
přestupků řešených v pravomoci MP zůstal de facto na úrovni loňského roku. Došlo však 
k viditelné změně spektra způsobu řešení přestupků, kdy strážníci ukládali více pokut na 
místě nezaplacených a více přestupků předávali k vyřízení příslušným orgánům. Tento 
trend je možné s největší pravděpodobností přičítat důsledkům ekonomické krize a 
nemožnosti přestupců uhradit pokuty na místě v blokovém řízení. Zmiňovanou činnost 
není možné ze strany MP jakýmkoli způsobem ovlivnit. 

 
graf č. 8 

 
 

V grafu č. 9 je znázorněno statistické porovnání hlavních činností MP na úseku 
dopravy v roce 2008 a 2009 ve srovnání s rokem 2010. Výsledná data za rok 2010 jsou 
v porovnání s rokem 2009 téměř vyrovnaná, k poklesu došlo u použití TPZOV (- 434) a 
odtahů vozidel tvořících překážku provozu na pozemních komunikacích (- 91). Navýšení 
počtu lze spatřit u událostí „zjištěných strážníkem“ (+ 180), což je k výše uvedenému 
pozitivní zprávou. (viz. str. 21 tohoto dokumentu). 
            
          
graf č. 9 
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graf č. 10   

 
 

 
 
 V grafu č. 10 je znázorněno celkové porovnání hlavních činností v kategorii 

veřejného pořádku za rok 2008, 2009 s rokem 2010.  Z uvedeného přehledu je patrný 
nárůst činnosti MP, vyjma přestupků proti majetku a alkoholismu a toxikomanii, což je 
s přihlédnutím ke globální ekonomické krizi a souvisejícím vzrůstem 
nezaměstnanosti pozitivním signálem.  
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Data čerpána z  informačního systému MP „DERIK“ 
 

 
 
 

POROVNÁNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE  
ZA ROKY 2009 a 2010 

Statisticky vykazovaná činnost jednotlivých vybraných 
úkonů MP 

Počet událostí ve 
sledovaném období  
  

2009 
 

2010 
1. TPZOV - použití technického prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla (včetně TPZOV použitých při spolupráci s TSJ) 
1 603 1 169 

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) 

8 590 10 397 

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. 

 
 

3 061 

 
 

3 509 

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

 
857 

 
580 

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

370 364 

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. 

 
 

308 

 
 

348 

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

163 141 

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

107 130 

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

102 104 

10. Vrak vozidla - nalezení a řešení vraků vozidel 305 138 
11. Zjištěno kamerovým systémem - přestupky a trestné činy 

zjištěné kamerovým systémem 
99 34 

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

366 275 

13. 
 

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

688 776 

Celkem událostí 16 619 17 965 
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D. SOUHRN VYBRANÝCH UDÁLOSTÍ Z LET 1999 – 2010 A JEJICH 
       PREDIKCE NA ROK 2011 

  
V loňském i předloňském 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 1999-2010  včetně jejich 
popisu.  

Přehled vývojových trendů za poslední léta 
 
Graf č. 11 

 
 

Vývoj  celkového počtu řešených událostí strážníky MP v období 1999 – 2010 
uvedený v grafu č. 11 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 
personálního  stavu MP. Do budoucna jsme předpokládali další navýšení činnosti MP, což 
potvrzuje údaj z roku 2010. 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 může ještě v roce 
2011 pokračovat. Následným porovnáním statistických údajů s údaji z roku 2010 lze 
odpovědně tvrdit, že došlo k naplnění predikovaného trendu a opětovně došlo 
k navýšení celkového počtu událostí. Zde lze konstatovat, že organizační opatření a 
koncepce  pro fungování městské policie byla sestavena velmi efektivně. 
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Graf č. 12 

 
 
 

Vývoj událostí v letech 1999 až 2010 v grafu č. 12 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 2010 má vzrůstající trend. 

 Tento trend vznikl na základě personálních změn uvnitř MP a také koncepčního 
směru MP včetně důsledné kontroly zadávaných úkolů vedením MP. Zde 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 predikujeme  udržení stávajícího stavu v počtu zjištěných událostí, 
případě jeho mírné zvýšení.  
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 28 

 Graf č. 13 

 
 
 
 
Vývoj událostí v letech 1999 až 2010 v grafu č. 13 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 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.  

Pokles nalezených vraků v roce 2010 a samotné odkládání nepojízdných vozidel 
v katastru obce vlivem represivní činností MP bylo zastaveno (vlna starých 
neprovozuschopných vozidel je už za svým zenitem). 

 
Tomuto stavu odpovídá i lineární spojnice trendu, která má klesající tendenci. 

Naše prognóza předpovídala v této oblasti v průběhu roku 2008 narůst s pozdějším 
poklesem. Tato prognóza byla beze zbytku naplněna.  Ztotožňuje se s  trendem, že 
zmíněná legislativní úprava způsobila nárůst vraků ve městě, který postupně 
stagnoval a nyní již rapidně klesá. 
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Graf č. 14 

 
 

Vývoj událostí v letech 2006 až 2010 v grafu č. 14 nebyl v loňské výroční zprávě 
s tím, že měření MP realizuje až od roku 2006 se změnou zákona. Tento graf zde 
uvádíme proto, že represivní činnost MP při měření rychlosti vozidel ve městě má 
výchovný účinek na dopravní nehodovost a sledování této problematiky je z pohledu 
bezpečnosti velice důležité a efektivní jak jsme již deklarovali ve výroční zprávě MP za rok 
2009. 

  
 K popisu grafu uvádíme, že počet řešených řidičů při vysoké rychlosti měl v období 

2007 - 2008 prudký nárůst, který způsobila činnost MP v ulicích města kontrolou 
dodržování rychlosti přenosným radarovým zařízením. Při kontrole rychlosti motorových 
vozidel v roce 2009 zaznamenala MP prudký pokles a to z důvodu činnosti MP napřímené 
do této problematiky a to jak na žádost občanů a PČR, tak i vlastním zjištěním z jednoho 
preventivního radaru, které statisticky sledují průjezdnost a překračování rychlosti. Tuto 
problematiku MP bude i nadále sledovat tak, aby rychlá jízda a případné následné 
dopravní nehody byly ve městě zaznamenány co nejméně.  

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

tendenci. Naše prognóza předpovídá v této oblasti v průběhu roku 2011 mírný 
narůst s pozdějším poklesem.   
 

V souvislosti s působením MP ve městě došlo k eliminaci výskytu dopravní 
nehodovosti zaviněné dětmi. Tato eliminace je  způsobena  činností MP jak působením 
v represivní činnosti (měření), tak i působením preventivním (dopravní výchova na   
Dětském dopravním hřišti, přednášky na  MŠ, ZŠ, SŠ  a  ranní dohled na přechodech pro 
chodce). 
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Graf č.: 15 

 
 
 

Vývoj událostí v letech 1999 až 2010 v grafu č. 15 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. Pokles mezi rokem 2008 - 2010 můžeme přičítat již konkrétní činnosti strážníků-
okrskářů zejména v okrscích kolem přehrady Mšeno, na Žižkově Vrchu, v Rýnovicích a 
Jabloneckých Pasekách. 

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

 
 Na ozřejmění situace k odchytu psů konstatuji, že odchyt psů je velice specifickou 
činností, která vyžaduje odborné proškolení strážníků v oblasti postupu při odchytu, 
následné nakládaní s odchytnutým zvířetem a jeho umístěním v útulku nebo do 
veterinárního zařízení. Toto vyškolení může provádět jen příslušný vzdělávací institut 
(Vysoká škola veterinární medicíny Brno) a to za úplatu. Povinnost k odchytu zvířete není 
strážníkům stanovena žádnou právní nornou. 
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K eliminaci  pohybu a případné odchytu  volně pobíhajících psů ve městě Jablonec 
nad Nisou  d o p o r u č u j e m e: 
 

Vytvoření OZV stanovující 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. 

 
 
 
E. SOUČASNÝ STAV, NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ROK 2011 

 
1. Celkové zhodnocení činnosti MP za rok 2010 

 
Při vyhodnocení celkové činnosti za rok 2010 konstatuji, že MP zvýšila oproti roku 

2009 svou činnost zejména v oblasti vlastní iniciativy - tedy zvýšená kreativita strážníků.  
Jako druhý aspekt, který má výrazně stoupající trend je činnost MP v oblasti působení na 
mládež v oblasti prevence kriminality a preventivně-dopravní výchovy. 

Z předložených statistických dat je patrno, že celková činnost MP za rok 2010 
v porovnání s rokem 2009 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   eviduje celkem   12 744 událostí z toho    4 541 vlastní činností strážníka 
v roce  2009   eviduje celkem   16 619 událostí z toho    8 590 vlastní činností strážníka 
v roce  2010   eviduje celkem   17 965 událostí z toho  10 397 vlastní činností strážníka 
 

V porovnání s předchozími lety je činnost MP znatelně vyšší a lze ji sledovat 
v ukazateli Vlastní zjištění strážníka. Viz. přehledná tabulka na str. 24.  
 

 
MP splnila požadované úkoly vycházející z Plánu hlavních úkolů 
na rok 2010. Zároveň se ji vlastní činností podařilo naplňovat i 
schválenou „Koncepci činnosti a rozvoje MP Jablonec nad Nisou 
na léta 2009  2011. 
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2. Navrhovaná opatření vyplývající z činnosti MP v roce 2010 
 

A) Zpracovat a zrealizovat projekt umístění technického zařízení k zabránění vjezdu 
do pěší zóny a zajistit změnu režimu pěší zóny ještě v průběhu roku 2011.  
 

B) Přehodnotit opatření v některém z azylových domů, který umožní přechodné 
ubytování nepřizpůsobivých osob (bezdomovců) v zimních měsících roku v průběhu 
roku 2011.  
 

C) Zpracovat právní dokument (OZV) k povinnému čipování psů ve městě Jablonec 
nad Nisou. 
 
 

Navrhovaná opatření MP doporučuje realizovat dle finančních možností MěÚ do konce 
roku 2011. 
 
 
 
Zdroje: 
 
Zprávy o činnosti MP za období 1999 - 2009 

Výroční zpráva MP za rok 2008,2009 
Zpráva MP za I. a II. pololetí roku 2010 
Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2011 
Informační systém MP „DERIK“ 
 
          
 
 
 
 
 


