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Tisková zpráva 
 

Primátor Batthyány poděkoval strážníkům městské 

policie za dobrou práci 

Primátor města Liberce Tibor Batthyány pozval liberecké městské strážníky do prostor 
historické budovy radnice. Stalo se tak při příležitosti výroční pracovní porady Městské policie 
Liberec (MPL). 
Po pracovní části programu došlo ke slavnostnímu ocenění 11 městských strážníků. Poděkování 
za věrnost patřilo pěti strážníkům, kteří dovršili 20 let služby. Byli to Jiří Třmínek, Milan 
Brandovský, Tomáš Krupička, Věra Řezáčová a Daniela Bušková. 
 
Z rukou primátora Tibora Batthyányho, dále ředitele MP Liberec Ladislava Krajčíka a vedoucího 
územního odboru Liberec Policie ČR plk. Kurta Maliny převzalo ocenění šest strážníků, kteří 
významným způsobem přispěli v roce 2015 ke vzorné reprezentaci městské policie nebo 
provedli mimořádné profesionální zákroky. Těmi byli Radim Dolanský, Tomáš Krupička, Martin 
Torák, Martin Roušal a Michal Prokop. Všechny oceněné pak primátor pozval na oběd. 
 
V pracovní části setkání ředitel Ladislav Krajčík krátce prezentoval a zhodnotil práci v roce 2015 
s výhledem na rok příští. Poděkoval primátorovi města za podporu, kterou vedení města 
městské policii poskytuje. Zmínil klíčové projekty, jako je prevence kriminality, parkovací 
systém, vzdělávací středisko, projekt Senioři nebo aktivní zapojení do práce na Dětském 
dopravním hřišti v Liberci. Intenzivně také městská policie spolupracuje v problematice 
nekalých obchodních praktik, tzv. šmejdů. Krátce pohovořil o firemní kultuře, a to když řekl: 
„doufám, že co máme společně všichni za sebou, myslím tím organizační a personální změny, 
nás posílilo a že atmosféra v našem kolektivu je lepší, že to funguje a byl bych upřímně rád, 
abyste do práce chodili rádi a úkoly, které musíte plnit, se vám prováděly snadněji.“  
 
Městská police Liberec čítá 86 zaměstnanců, včetně 4 asistentů angažovaných od loňského 
podzimu. Za rok 2015 MPL řešila celkem 16 000 přestupků, z toho největší zastoupení mají 
dopravní přestupky. Práce strážníků už tedy není jen a pouze o dohlížení nad veřejným 
pořádkem a řešení občanských přestupků. Logicky tak narůstá potřeba psychické zdatnosti a 
emoční stability nových uchazečů. 
 
„Nedostatečný počet strážníků trápí městskou policii dlouhodobě. Současná situace, 
ekonomická i sociální, způsobuje, že ne pokaždé se daří plnit podmínky náboru. Rozumím 
potřebám lidských zdrojů a pevně věřím, že se letos podaří přijmout šest nových adeptů a udržet 
je v pracovním nasazení co nejdéle,“ uvedl primátor Batthyány a dodal: „děkuji proto všem, kteří 
dnes moje pozvání přijali a kterým patří dík za velký kus práce, kterou pro bezpečnost ve městě 
dělají.“ 



 
 
 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  
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