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Úvod 

Radě a Zastupitelstvu města Liberec předkládáme výroční zprávu o činnosti městské 
policie za rok 2012. Pravidelně je tato zpráva rozdělena na dvě části, z nichž první se 
věnuje zhodnocení práce městské policie v r. 2012 z hlediska vedení městské policie 
a v druhé části jsou krátce nastíněny výhledy a úkoly pro rok 2013.  

I. část 

Rok 2012 

1. Úvodní slovo 

 
Rok 2012 byl pro městskou policii především rokem, ve kterém musela, stejně jako 
ostatní, pracovat s výrazně redukovaným rozpočtem. Rok 2012 byl zároveň rokem, 
kdy jsme pokračovali v projektu „Zavádění procesního a projektového řízení ISO 
9001 a zároveň zrealizovali projekt veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant. 
Současně byl rok 2012 rokem, kdy městská policie oslavila 20 let od svého založení. 

2. Lidské zdroje 

2.1  Personální obsazení městské policie 

 
K 31. 12. 2012 bylo v personálním stavu Městské policie Liberec zařazeno 75 
zaměstnanců. K tomuto počtu je 6 pracovnic na mateřské dovolené.  Městská policie 
má celkem 71 strážníků s osvědčením (včetně ředitele) a 4 pracovníci jsou zařazeni 
v technickém a ostatním personálu, přičemž se podařilo 2 pracovníky ušetřit tím, že 
asistentku ředitele vykonává ke své práci rozpočtářka a náplň technického 
pracovníka nově vykonává strážník pouze z části úvazku. 
 

Přehled personálního složení městské policie 
 

 Rok 2011 Rok 2012 
Strážníci s osvědčením vydaným MVČR (včetně ředitele 
MP) 

71 71 

Pracovník inspekce MP (strážník s osvědčením MVČR) 1 1 

Správce informačních technologií (strážník 
s osvědčením MVČR) 

1 1 

Vedoucí odboru technického zabezpečení 1 1 

Rozpočtář 1 1 

Mzdová účetní, personalista 0 0 

Sekretářka  1 0 

Referent majetkové správy 1 1 

Technický pracovník (strážník s osvědčením MVČR 1/3 
úvazku ve výkonu služby) 

1 1 

Uklízečka 1 1 

Celkem 77 75 
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Vzdělanost strážníků: 4 strážníci májí vzdělání vysokoškolské, 1 strážník má 

vyšší odborné a 57 vzdělání středoškolské s maturitou. Ostatní jsou vyučeni v oboru 
(9). Tito strážníci si doplňují vzdělání, neboť počínaje rokem 2015 musí mít všichni ze 
zákona minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. 

 
 

Graf nejvyššího dosaženého vzdělání pracovníků MP  
 

 
 
 
 

2.2 Vzdělávání strážníků 

 
Samozřejmostí i pro městskou policii je pravidelné vzdělávání strážníků. Jednak je 
dána zákonnou povinností s tříletým cyklem obnovy osvědčení pro strážníka a dále 
profesním vzděláváním, které organizuje městská policie. S ohledem na současnou 
finanční situaci přistoupilo vedení městské policie k založení školícího střediska na 
městské policii, které slouží k přípravě na pravidelné prolongace strážníků. Tím se 
nám podařilo ušetřit značné finanční prostředky, neboť vzdělávání vedou jednotliví 
vedoucí a tudíž nemusíme platit za vzdělávací středisko.  
Pro profesní vzdělávání je pravidelně zpracován Plán vzdělávání a výcviku, 
prostřednictvím něhož se snažíme prohlubovat znalosti a dovednosti, které spolu se 
zkušenostmi zlepšují jejich odbornou způsobilost.  
 

3. Hospodaření městské policie 

 
Prioritou bylo v  r. 2012 zachování chodu městské policie v rámci rozpočtových 
možností. Městská policie v roce 2012 hospodařila s rozpočtem v konečné výši     
43 818 163 Kč  oproti roku 2011  kdy byl rozpočet městské policie ve výši  
42 272 803,- Kč. Během loňského roku se podařilo udržet rozpočtovou kázeň a 
 rozpočet byl čerpán průběžně. Přidělený objem finančních prostředků na 2012 byl 
vyčerpán do výše 97 % a nebyl překročen.  
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Rozpočet městské policie na r. 2012 

 
Výdaje 

Položka Plán  skutečnost 

Mzdy (vč. odvodů) 42 868 630 Kč  43 818 163 Kč  

Provozní náklady  4 855 430 Kč    5 278 878 Kč  

celkem 42 272 803 Kč  43 818 163 Kč  

 
 

Příjmy z veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant 

1. 4. 2012 – 31. 12. 2012 1 835 910,- Kč 

 
 
 

4. Rok  2012  -  rok ukončení projektu implementace standardů 
ISO 9001 

 
    V rámci projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě 
Liberec a jím řízených či založených organizací se Městská policie Liberec zapojila v 
rámci uvedeného projektu do zavádění systému managementu kvality na MP s cílem 
certifikace ISO 9001 pro naši organizaci. Projekt začal  1. 10. 2010 a byl ukončen 30. 
11. 2012 úspěšným interním auditem na městské policii. Ten ve svém závěru 
konstatoval, že organizace je připravena k certifikaci ISO 9001.  
Procesním řízením organizace chceme hlavně garantovat veřejnosti 
důvěryhodnost, spolehlivost, úroveň a kvalitu práce strážníků městské policie. 
 

5. Vlastní činnost městské policie v roce 2012 

  

5.1. Činnosti v přímém výkonu služby 

 
Strážníci městské policie zabezpečují především místní záležitosti veřejného 
pořádku, jak jim ukládá příslušný zákon. Přímý kontakt s děním na ulici však přivádí 
strážníky i do kontaktu s pácháním trestné činnosti různého charakteru. Po splnění 
zákonem daných povinností (zajištění místa trestného činu, poskytnutí první pomoci, 
zajištění lékařské pomoci či zadržení pachatele) strážníci zjištěné skutečnosti 
předávají Policii ČR či ostatním orgánům. 
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Přehled vybraných činností za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 
 
  2012  2011 

počet osob předvedených na Policii ČR  336 315 

počet vypátraných osob hledaných Policií ČR 26 48 

počet zadržených osob pro podezření z trestného činu 114 81 

oprávněné použití donucovacích prostředků 9 10 

počet asistencí pro různé orgány 122 151 

odchyty psů 137 130 

 

 

5.2. Výtah některých akcí zajišťovaných strážníky  

 
Strážníci zařazení do odboru výkonu služby vykonávají svoji službu na území 
katastru města Liberec. K tomu využívají zejména zákon o obecní policii, který 
stanoví práva a povinnosti strážníků městské policie. Dá se jednoznačně říci, že 
hlavním úkolem strážníků je bezprostřední reakce na řešení podnětů, stížností a 
oznámení občanů.  
Kromě činností, které vyplívají, z povinností zákona o obecní policii se strážníci 
podíleli na konání sportovních, kulturních akcí a spolupracovali se složkami IZS.   
Kromě shora uvedených aktivit strážníci plní i další úkoly např.: 
 
 
 

a) V průběhu ranních směn dohlížejí strážníci na bezpečné přecházení dětí do 
škol. 

b) Na žádost MML a dalších institucí doručují písemnosti do vlastních rukou. 
c) Strážníci pravidelně asistují při převozu pacientů rychlou záchrannou službou. 
d) Řeší komunikační závady ve spolupráci s odborem technické správy majetku 

MML. 
e) Vyhledávají a dokumentují nepovolené skládky a to ve spolupráci s odborem 

životního prostředí MML.  
f) Dohlížejí na stav komunikací. Zejména v zimním období se podílejí na 

monitoringu sjízdnosti silnic. V letním období zase řeší případné znečištění 
komunikací. 

g) Spolupracují s městským útulkem pro opuštěná zvířata Liberec Růžodol při 
odchytu volně pohybujících psů. 

h) Dohlížejí na dodržování veřejného pořádku na akcích pořádaných Statutárním 
městem Liberec. 

i) Spolupracují s vedením základních škol spočívající v kontrole okolí školy 
z důvodu zjištění přestupků, kterých se dopouští školní mládež na úseku 
veřejného pořádku a porušování tabákového zákona.  
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5.2.1. Opatření k potírání kriminality 

 

Městská policie za účelem potírání kriminality na území města Liberce provádí 
jednorázové akce, které jsou tematicky zaměřené na určitý bezpečnostní problém. 
Některé akce jsou vyjmenovány v následujícím odstavci: 
 

a) Problematika volně pobíhajících psů – březen  
 
V období od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012 hlídky Městské policie Liberec prováděly ve 
zvýšené míře v pravidelných časech kontroly se zaměřením: 
 

 na dodržování obecně závazné vyhlášky SML číslo 2009/4, kterou se upravují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné 
pobíhání psů.  

 na majitele psů, kteří neuklízejí psí extramenty. 
 
 

b) Alkohol mladistvých 
 
Společně s Policií ČR provádíme nárazové akce na vybraných místech na 
teritoriu města Liberec se zaměřením na zjišťování porušování nalévání a 
konzumace alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým. Tyto akce probíhaly 
zejména v měsících květen, červen a srpen. 

 Výsledky akce:  
 

 Kontrolováno 255 osob 
 Zjištěno v 77 případech přítomnost alkoholu v dechu mladistvého či 

nezletilého a věc byla řešena oznámením o přestupku dle § 30/1a 
zák. č. 200/90 Sb. správnímu orgánu 

 6 případů si převzala na místě Policie ČR k dalšímu opatření. 
 

c) Herny  
 
Zhruba od poloviny roku 2012, strážníci městské policie pravidelně kontrolují 
herny ve městě. Kontrola heren na území města Liberec zaměřená na 
dodržování obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2011. Za uvedené období byly 
ve dvou provozovnách zjištěny drobné závady, které byly při následné 
kontrole odstraněny. 

 
 
 

d) „Prohibice“ 
 
V září roku 2012 proběhla velká součinnostní akce společně s Policií ČR při kontrole 
plnění mimořádného opatření ministra zdravotnictví. Prováděnými kontrolami nebylo 
ani v jednom případě zjištěno porušení tohoto nařízení. 
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e) Akce sídliště Rochlice 
V druhé polovině loňského roku se městská policie zaměřila na řešení stížností 
občanů v lokalitě sídliště v Rochlici. Za toto období jsme evidovali celkem:  
 
Evidované události: 
 

- Počet oznámení na linku 156    74 
- Předáno hasičům     1 
- Předáno RZS     2 
- Nepotvrzené a odvolané oznámení  15 
- Odchyt psa      1 
- Ostatní      129 

 
Řešené přestupky 
 

- Proti majetku      1 
- Proti občanskému soužití    1 
- Proti silničnímu provozu    105 
- Proti územní samosprávě    8 
- Proti veřejnému pořádku    16 
- Zjištěné autovraky     3 

 
K situaci na sídlišti v Rochlici se dá zodpovědně říci, že toto sídliště se stavem klidu a 
veřejného pořádku nevymyká průměru ostatních sídlišť ve městě. Největší problémy 
vidíme zejména v dopravě a parkování vozidel, které se snažíme systematicky řešit, 
ale počet vozidel stále převyšuje reálné počty parkovacích míst.  
 

f) Očkování psů  
V říjnu loňského roku se městská policie prostřednictvím okrskáře z centra zúčastnila 
společné akce Charity Naděje a ZOO Liberec, kdy byly očkováni psi sociálně slabých 
majitelů, kteří se zdržují na ulici bez domova a v ubytovnách na katastru města 
Liberec. Celkem bylo očkováno 40 psů. 
 

5.3. Řešení přestupků a statistické přehledy činnosti 

 

 

Městská policie řešila celkem 18 868 přestupků, což je o 1758 přestupků více než ve 
srovnatelném období roku 2011.  
Na blokových pokutách bylo uloženo 2 161 900 Kč, oproti 2 602 600 Kč uložených 
v roce 2011. Vedení městské policie i nadále zastává názor, že není třeba postihovat 
občana „za každou cenu“ a nadále poskytuje strážníkům určitý prostor pro 
rozhodování podle situace přímo na místě tak, jak je strážník podle zákona 
samostatný v rozhodování.  
Podle našeho názoru jsou výsledky odpovídající počtu strážníků zařazených do 
městské policie a současné ekonomické situaci, která se podle našeho názoru 
pomalu začíná projevovat i v naší činnosti. Pokud se budou statistické přehledy 
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činnosti městské policie pohybovat v rámci shora uvedených čísel městská policie 
v řešení přestupků srovnatelná s ostatními městskými policiemi statutárních měst 
ČR. Pro přehled přikládáme níže srovnání v oblasti řešení přestupků v rámci 
republiky. 

 
 
 

Celkový počet řešených přestupků za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 
 

 

 2012 2011 

celkový počet přestupků 18 868 17 110 

z toho   

proti veřejnému pořádku 2474 2 142 

proti občanskému soužití 184 197 

proti majetku 1318 1 680 

proti alkoholismu   54 5 

proti silničnímu hospodářství 46 3 

proti silničnímu provozu 13724 12 228 

proti územní samosprávě  490 343 

proti životnímu prostředí 62 60 

tabákový zákon 461 333 

Ostatní 55 119 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový počet uložených pokut za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 
 

Uložené blokové pokuty za zjištěné přestupky 2012 2011 

celkem uloženo pokut v Kč 2 161 900 2 602 600 

bloková pokuta zaplacená na místě v Kč 1 411 300 1 436 800 

bloková pokuta na místě nezaplacená v Kč 750 600 1 165 800 
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Graf způsobu řešení přestupků v r. 2012 
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Celkový počet nasazených TPZOV a odtažených vozidel za rok 2012 
v porovnání s rokem 2011 

 

 2012 2011 

Celkem nasazeno TPZOV (botiček) 4643 3144 

Celkem nařízeno odtahů 81 106 
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Porovnání průměrné výše ukládaných pokut na strážníka a rok ve srovnání 
v rámci statutárních měst v ČR 

 

 
 
 
 

Porovnání průměrného počtu řešených přestupků na strážníka a rok ve 
srovnání v rámci statutárních měst v ČR 
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5.4. Vyhodnocení stížností 

V průběhu roku 2012 bylo na městskou policii doručeno 17 stížností na činnost 
strážníků. Z uvedeného počtu stížností byly pouze tři stížnosti vyhodnoceny jako 
oprávněné. Jednalo se vždy o porušení vnitřních předpisů zaměstnavatele, a proto 
bylo vůči těmto pracovníkům postupováno v rámci pracovněprávních vztahů.  
 
 Porovnání stížností za minulé roky 
 
Rok Doručení stížností Oprávněné stížnosti 

2008 59 9 
2009 44 7 
2010 17 4 
2011 
2012 

15 
17 

2 
3 

 
 
Pro porovnání vývoje počtů stížností na strážníky slouží shora uvedená tabulka. Lze 
z ní vyčíst, že v oblasti stížností je trend za poslední tři roky vyrovnaný. Ve vedení 
městské policie máme za to, že se nám to daří díky systematickému vzdělávání 
strážníků v rámci profesní přípravy a systematickou kontrolou práce našich 
pracovníků. 
Nicméně na tomto místě je nutno podotknout, že uvedené výsledky nelze přeceňovat 
a je nutno je brát jen jako informaci.  
 

6. Prevence kriminality 

 

Cílem aktivit odboru prevence kriminality je: 

 Snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích příčin a následků a 
zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

 Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin nebo jejich ochrana.  

 Podpora efektivních projektů na úrovni obce, vyhodnocování efektivity dopadů 
projektů, aktivit a programů, medializace v oblasti prevence kriminality 
(internetový portál, efektivní systém šíření informací).  

 Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a 
dalších subjektů. 

 Zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích. 

 Zajištění vzdělávání a výcviku. 
 

6.1. Projekty prevence kriminality 

V průběhu měsíce ledna 2012 bylo provedeno Finanční vyhodnocení Programu 
prevence kriminality Statutárního města Liberec pro rok 2011, které bylo ve 
stanoveném termínu odevzdáno na Krajský úřad Libereckého kraje k vyhodnocení. 
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Zároveň jsme provedli závěrečné vyúčtování projektů podpořeného z Grantového 
fondu Libereckého kraje na rok 2011.  
Vzhledem k vývojům množství finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města 
Liberec, jsme v roce 2012 realizovali v zásadě projekty, které nebyly náročné na 
objem peněz. 
 

6.1.1. Plán prevence kriminality na roky 2013 – 2015 
Stěžejním úkolem manažera prevence kriminality na rok 2012 bylo vypracování 
Plánu prevence kriminality na roky 2013-2015. Zpracování tohoto plánu je 
podmínkou pro možnost čerpání státních dotací na projekty prevence kriminality 
v následujících letech. V minulém období byl tento dokument zadán ke zpracování 
firmě AUGUR Consulting, s.r.o. V roce 2012 tento dokument zpracovávala Městská 
policie Liberec ve spolupráci s Komisí pro zdraví a prevenci primárně patologických 
jevů. Plán byl ministerstvem vnitra schválen. 
 

6.1.2.  Fotopasti  
 

Městská policie Liberec v roce 2012 ve městě Liberci v rámci programu prevence 
kriminality 2012 zažádala o poskytnutí státní dotace na projekt Fotopasti. Cílem 
tohoto projektu je předcházení trestné činnosti či rozbíjení zaběhlých návyků páchání 
trestné činnosti. 
 
Projekt byl úspěšně dokončen, dotace byla poskytnuta a čerpána na nákup 4 ks 
přístrojů, obsluha byla seznámena s nastavením a provozem přístrojů. Nastavili jsme 
režim předávání záznamů z fotopastí na operační středisko MP a následně prošly  
zkušebním provozem.  
 
 
Naplnění cíle: Fotopasti byly dosud instalovány v režimu viditelného umístění, 
kterým měly odrazovat od páchání trestné činnosti. V případě ochrany sněžných děl 
na Ještědu prokazatelně letos nedošlo k žádným škodám (ve srovnání s každoroční 
škodou v předchozích letech) v ostatních případech rovněž nedošlo k závadovému 
jednání. V tomto kontextu se daří cíl naplňovat. 
 
 

Náklady na projekt Poskytnutá dotace Spoluúčast 

39500 Kč 35000 Kč 4500 Kč 

 
 
 

6.2. Aktivity spojené s prevencí kriminality v rámci běžné činnosti  

 

6.2.1. Přednášková činnost pro dospělé:  

 
internet i mobilní telefon je jako jiné nástroje. Je možné je dobře využít, 
ale i snadno zneužít. Mnozí z nás umí internet využívat, ale často 
nemáme ani tušení, že svým chováním na internetu můžeme ohrožovat 
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sebe i ostatní a napomáhat k jeho zneužívání. Velmi často jde o 
kyberšikanu, kterou děti páchají, aniž by o tom rodiče věděli. Na 
školách se prováděla přednášková činnost pro rodiče dětí těchto škol. 

• bylo osloveno 14 ZŠ v Liberci, jedná se především o školy 
spolupracující v oblasti bezpečnosti u dětí. 

• vzhledem k tomu, že přednáška se vždy koná před rodičovským 
sdružením, tedy 4x do roka a zájem je hlavně ze strany rodičů veliký, 
bude se v tomto projektu pokračovat i v roce 2013 

• v roce 2012 se projektu zúčastnilo 5 ZŠ v Liberci 

•  počet rodičů: 350 osob 
 

6.2.2. Přednášková činnost pro děti a mládež 

 
K prioritním činnostem prevence kriminality MP Liberec patří především přednášková 
činnost na základních a mateřských školách. 
 

a) Téma přednášek na základních školách: 

 1–3 ročník: Ne-bezpečná abeceda 

 4–5 ročník: šikana – kyberšikana 

 6–9 ročník: šikana – kyberšikana 
                       legislativa 
                       rasismus 
                       morální a trestní odpovědnost 
 

Počty přednášek v porovnání s roky 2009 až 2012: 
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6.2.3. Přednášková činnost pro seniory a zdravotně postižené osoby 
V návaznosti na preventivní projekty, které MP Liberec realizovala v roce 2012, 
provádí odbor prevence kriminality MP Liberec tematické přednášky v klubech 
seniorů a centrech zdravotně postižených osob.  
 
Téma přednášek: 

 Osobní ochrana – bezpečné chování a režim běžného dne 

 Ochrana majetku – návaznost na Senior-linku 

 Domácí násilí – jak rozpoznat DN – co dělat při jeho zjištění 

 Podomní prodej zboží – jak nenaletět podvodníkům 
 
Při přednáškách se nadále účastníkům připomíná jak se bezpečně chovat při 
nenadálé návštěvě osob, které se vydávají za pracovníky různých subjektů. 
Přednášky se realizují také pro zdravotně postižené osoby v ul. Palachova „Kontakt“ 
a v Jedličkově ústavu jak pro malé děti, tak pro vyšší ročníky. Zde jsou např. poučeni 
o SMS pro neslyšící apod.  
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6.3. Aktivity spojené s prevencí v dopravě 

 
6.3.1. Dětské dopravní hřiště 

Mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec byla prodloužena smlouva o 
spolupráci při zajištění dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů 
na dětském dopravním hřišti v Liberci (s platností od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013). 
Městská policie se zavazuje spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR – BESIP 
provádět na dětském dopravním hřišti v Liberci, výuku dopravní výchovy v rámci 
školního roku 2012–2013 dle platného tematického plánu dopravní výchovy 
stanoveného Ministerstvem dopravy ČR: 
 

• teoretickou výuku v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka se zaměřením na 
téma: 

- znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, 

- povinná výbava jízdního kola; 

- dopravní značky. 
 

• praktickou výuku v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka spočívající v: 

- jízdě na dětském dopravním hřišti, včetně závěrečného přezkoušení 
znalostí (zkoušky na průkaz cyklisty), 

- v 2. pololetí školního roku 2011/12 se výuky se zúčastňovalo 1246 žáků 
čtvrtých ročníků základních škol – 60 tříd.  

- od 1. 9. 2012 (školní rok 2012/13) probíhá výuka pro1159 žáků čtvrtých 
tříd a cca 60 žáků pátých tříd, cca 61 tříd. 

 
Tato činnost je ze strany Ministerstva dopravy – Besip částečně hrazena. Za rok 
2012 jsme tímto způsobem získali za výuku částku ve výši 124.400 Kč 
 
V rámci dohody se realizuje výuka dopravní bezpečnosti nad rámec tematického 
plánu (mateřské školy, speciální školy apod.) dle kapacitních možností dětského 
dopravního hřiště ve spolupráci s Libereckým krajem a dalšími subjekty, které se 
zabývají prevencí a bezpečností provozu na pozemních komunikacích. 
 

6.3.2. Senior v silniční dopravě 
 

V současné době je obecně známo, že jednou z velmi ohrožených skupin dopravními 
nehodami jsou senioři. I městská policie po celý kalendářní rok provádí přednášky 
zaměřené hlavně na chování seniorů jako chodců, cyklistů i řidičů v silniční dopravě. 
Ukončení tohoto projektu se uskutečnilo na dopravním hřišti v Liberci. Byly vybrány 
dva nejaktivnější seniorské kluby, které mezi sebou soutěžily. Senioři dostali 10 
otázek, kde řešili různé dopravní situace. Trvání projektu bylo jen na rok 2012. 

• k zúčastnění projektu bylo osloveno 18 klubů seniorů 

• zúčastnilo se 6 klubů /150 seniorů/ převážně ženy 
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6.3.3. Preventivní dopravní radar a sčítač provozu 
 
I v roce 2012 pokračovala městská policie ve spolupráci s ostatními orgány města 
v monitoringu dopravní situace a snižování rizik v dopravě. 
Pro rok 2012 byl vypracován plán umístění radaru a sčítače a tato zařízení byla v 
provozu během celého roku ve spolupráci se SML Liberec a PČR. Pomocí sčítače 
byla zjišťována průjezdnost vozidel v cca 30 různých lokalitách. Byly zpracovávány 
statistické výsledky a ty byly předávány k dalšímu zpracování na odbor dopravy. 
Dopravní radar byl umístěn v cca 20 lokalitách, na základě požadavků k řešení 
bezpečnostních rizik v dopravě.  
 

7. Prezentace práce městské policie 

7.1. 20 let MP 
 

Dne 21. září 2012 proběhla v Liberci na Náměstí Dr. Edvarda Beneše společná  
prezentace práce městské policie a Sboru dobrovolných hasičů města Liberec. 
V rámci výročí založení městské policie v Liberci městští strážníci předvedli  
současný stav výzbroje a výbavy městské policie. Součástí výstavy byl i průřez 
historií městské policie od založení až po současnost.  
V doprovodném programu strážníci předvedli úroveň připravenosti k zásahu proti 
pachatelům trestných činů, rovněž strážníci-psovodi uprostřed náměstí předvedli, jak 
operativní jsou služební psi a členové motorizované hlídky simulovali některé 
„ostřejší" druhy zásahu. Součástí bylo i vystoupení policejního klubu MUSADO. Tato 
akce se podle našeho názoru povedla a na stránkách MP Liberec je k dispozici 
fotogalerie. http://www.mpliberec.cz/aktualne/aktuality/dvacet-let-oslava 
 

7.2. Prezentace práce městské policie 
 
Nedílnou součástí naší činnosti je i prezentace MP Liberec na veřejnosti, a to jak 
účastí na prezentačních akcích pořádaných jinými organizacemi, tak i našich 
vlastních.  
 
Přehled prezentací MP Liberec za rok 2012 
Porovnání s roky 2009 až 2012: 

  
         

http://www.mpliberec.cz/aktualne/aktuality/dvacet-let-oslava
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Na základě organizační změny provedené Magistrátem města Liberec řeší 
problematiku prevence kriminality za město Liberec pracovníci Městské policie 
Liberec zařazení do odboru prevence kriminality. Proto zde byla vytvořena funkce 
manažera prevence kriminality. Na tomto základě byl městskou policií zpracován 
Program prevence kriminality Městské policie Liberec pro rok 2011, který vychází z  
 

 

II. část 

Výhled a úkoly pro rok 2013 

1. Rozpočet městské policie 

 

Pro rok 2012 byl městské policii schválen celkový rozpočet ve výši 43 181 163, Kč. 
Prioritou vedení městské policie je hospodařit s přidělenými finančními prostředky 
tak, aby dopady do přímého výkonu služby byly pokud možno co nejmenší a městská 
policie neomezovala službu veřejnosti. 
 

2. Přímý výkon služby 

 

 V roce 2013 má vedení městské policie v úmyslu požádat certifikační orgán o 
audit za účelem získání certifikátu managementu kvality řízení ISO 9001 a tím 
potvrdit dvouleté snažení o nastavení procesů řízení organizace dle obecně 
uznávaných pravidel.  

 V roce 2013 bude městská policie i nadále spolupracovat s městem Frýdlant 
při realizaci veřejnoprávní smlouvy. 

 V roce 2013 chceme i nadále pokračovat ve vzdělávání strážníků vlastními 
silami prostřednictvím vzdělávacího střediska a tak výrazně šetřit finanční 
prostředky. 

 Vést strážníky městské policie tak, abychom mohli garantovat důvěryhodnost, 
spolehlivost, úroveň a kvalitu naší práce. 
 
 

3. Oblast technického zabezpečení 

 

 Informační systém městské policie 
 
Koncem roku 2012 musela být ukončena spolupráce s firmou D.H.S. s.r.o. Praha, 
která pro městskou policii cca 15 let dodávala městské policii informační systém a 
zajišťovala jeho správu. Firma se ocitla v insolvenčním řízení a informační systém 
bez servisu a servisní podpory. Vzhledem k tomu, že v současné době není jiné 
řešení, je nutno do budoucna najít pro práci městské policie nový informační systém.  
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 Radiový systém tetra 
 
Městská policie v současné době používá pro komunikaci mezi hlídkami a 
operačním střediskem radiový systém tetra. Tento systém je bohužel nespolehlivý 
a má nedostatečný výkon. Proto je nutné do budoucna zajistit buď investice do 
rozšíření systému, či jej vyměnit za nový. 
 

 Vozový park  
 
V současné době využívá městská policie služební vozidla vesměs zn. Škoda 
Octavia - roků výroby od 2001 až po 2010. Poslední nové vozidlo bylo zakoupeno 
v r. 2010. Při ročním projezdu u některých vozidel až 50 000 kilometrů rostou 
tomu úměrně náklady na opravy vozidel. Proto bude výhledově nutno, vozy s 
najetými kilometry přes 200 000 km, vyměnit.  

 

 Závěr 

 

Máme za to, že se za uplynulých 20 let se podařilo ze složky, o které obecně neměla 
většina obyvatel valné mínění, vybudovat i z Městské policie Liberec profesionální 
bezpečnostní složku. Městská policie úkoly v oblasti místních záležitostí veřejného 
pořádku a v bezpečnostním systému má momentálně nezastupitelné místo.  
 

 
V Liberci dne 5. dubna 2013 
 
Zpracoval:       Mgr. Ladislav Krajčík 
         ředitel Městské policie Liberec 


