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Úvod
Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, přičemž její činnost se řídí
zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Na
základě tohoto zákona MP Děčín plní především úkoly na úseku veřejného pořádku,
dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu nad dodržováním
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a podílí se významným způsobem na
prevenci kriminality. Stručný, nikoli kompletní, výčet činností městské policie je popsán
v závěru této zprávy.
Výslednost MP Děčín za rok 2019 je uvedena v příslušné kapitole – Statistika řešených
přestupků. Z pohledu statistiky je uplynulý rok srovnatelný s rokem 2019 bez jakékoli
významné události, která by negativně ovlivnila bezpečnostní situaci ve městě a pocit
bezpečí obyvatel. Pozitivně se projevuje efekt bezdoplatkových zón, kde došlo
k ukončení provozu některých rizikových objektů, což pozitivně ovlivnilo celkovou
statistiku přestupků zejména v oblasti veřejného pořádku a občanského soužití.
V souvislosti s rizikovými objekty a provozovnami je nutno zmínit aktivní účast zástupců
městské policie na jednáních pracovních skupin města, které se touto tématikou
intenzivně zabývají a rovněž účast strážníků na kontrolách v těchto objektech.
Strážníci jsou zařazování do dvoučlenných hlídek ve služebních vozidlech a do pěších
hlídek, které jsou využívány zejména v centrální části Podmokel a v městské části
Boletice nad Labem, nicméně podle možností vykovávají strážníci hlídkovou
pochůzkovou činnost i v ostatních částech města, přičemž všechny autohlídky
vykonávají i pěší pochůzkovou službu, vozidlo využívají zejména k přesunu mezi
jednotlivými lokalitami města a k dojezdům do míst, ze kterých skrze operační službu
obdrží jakékoli oznámení. Díky personálnímu posílení je častěji obsazována i pěší
hlídka v Děčíně 1 a to v rámci aktuálních možností. Hlídkovou službu pravidelně doplňují
psovodi, jejichž hlavním úkolem je především preventivní působení ve vybraných
rizikových lokalitách, provádění zákroků proti agresivním pachatelům a součinnost při
zákrocích ostatních hlídek MP. Družstvo psovodů se mj. aktivně podílí na mnoha
preventivních akcích, kde prezentuje práci městské policie.
Stejně jako v minulých letech činnost městské policie doplňovali asistenti prevence
kriminality a to v rámci několikaletého projektu „Asistenti prevence kriminality v Děčíně“.
Původní projet byl plánován do pololetí roku 2020, ve spolupráci s odborem rozvoje se
ovšem podařilo zajistit pokračování v navazujícím projektu a činnosti asistentů tak bude
zajištěna až do roku 2022. Současně městská policie spolupracuje s úřadem práce,
který pracovní místa asistentů kriminality podporuje v rámci veřejně prospěšných prací.
S odstupem času lze pozitivně hodnotit ústup od používání technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla a zřízení oddělení dopravních přestupků. Přestupky jsou
zaznamenávány prostřednictvím mobilní aplikace, na jejímž vývoji a úpravách městská
policie velmi aktivně spolupracuje.
Součástí městské policie jsou od počátku uplynulého roku správci veřejného
prostranství, jejichž činnost řídí oddělení prevence městské policie. Správci jsou
odpovědni za jim svěřenou lokalitu, ve které zajišťují úklid veřejného prostranství,
částečně se podílí na dohledu nad veřejným pořádkem a předávají městské policii řadu
podnětů k dalšímu řešení. Jejich činnost je doplňována aktivitami asistentů prevence
kriminality a hlídkami městské policie.
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1. Struktura Městské policie Děčín
Počet a struktura zaměstnanců MP Děčín k 31. 12. 2019:
ředitel MP Děčín: 1
zástupce ředitele MP Děčín: 2
strážník dozorčí služby: 4
strážník: 51
strážník čekatel: 0
obsluha kamerového systému: 8 (strážník: 6 + ostatní zaměstnanec: 2)
technickohospodářský úsek: 3
asistent prevence kriminality: 12
správce veřejného prostranství: 12

Na přímém výkonu služby se účastní 75 zaměstnanců včetně asistentů prevence
kriminality. Strážníci jsou zařazováni do směn ve dvojčlenných pěších hlídkách a
autohlídkách.
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1.1 Služebny Městské policie Děčín
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je stanoviště
operační služby, ze kterého jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště obsluhy
kamerového systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a kompletní zázemí
pro strážníky (šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní a střeliva…).
V souvislosti s navýšením počtu strážníků a převodu části zaměstnanců Střediska
městských služeb (správci veřejného prostranství) je nutné opět zdůraznit potřebu
rozšířit stávající prostory městské policie, které kapacitně již nejsou dostatečné.
Služebny v Děčíně 9 – Bynov a v Děčíně 32 – Boletice nad Labem, slouží pouze jako
odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v
těchto okrscích.
Městská policie rovněž v průběhu roku 2019 využívala prostory v ulici Thomayerova.
Jedná se o pronajatý prostor, který slouží jako zázemí pro asistenty prevence kriminality,
které městská policie zaměstnává v rámci projektu dotovaného z prostředků EU.

1.2 Oddělení dopravních přestupků
Oddělení dopravních přestupků funguje úspěšně od poloviny roku 2018, kdy městská
policie ustoupila od používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv.
botičky). Místo technických prostředků je v případě zjištění dopravního přestupku řidiči,
pokud není zastižen na místě, za stěrač vložen lístek s informací, že se může ve lhůtě
patnácti pracovních dnů dostavit na oddělení dopravních přestupků MP a záležitost
projednat. Přestupek samotný je pak zaevidován prostřednictvím mobilní aplikace Vera,
která je dále zmíněna v dalších kapitolách. Oddělení pro projednávání dopravních
přestupků bylo zřízeno v prostorách Magistrátu města Děčín v Děčíně 4 a jeho provozní
doba je totožná s provozní dobou magistrátu. Agendu dopravních přestupků má na
starosti jeden určený strážník.

1.3 Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Děčín
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Zavedeny
jsou povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do hodnocení každého
jednotlivého strážníka. K výcviku využívá městská policie zejména prostory Sportovního
klubu Městské policie Děčín. Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v Děčíně 32,
kterou na základě smlouvy mohou využívat bez omezení, dále strážníci využívají
k tréninkům atletický stadion a plaveckou halu. Od roku 2019 je z každé směny vybrán
jeden strážník, který dohlíží na pravidelný fyzický a taktický výcvik mužstva během týdne
tak, aby fyzická připravenost odpovídala nárokům na činnost městské policie.
Střelecká příprava se uskutečňuje dvakrát ročně formou povinné ostré střelby na cvičné
střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby ze služební zbraně, tak i z
dovednosti zacházení se zbraní. Výcvik v oblasti střelecké přípravy zajišťuje určený
strážník, který je také hlavní zbrojíř městské policie.
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1.4 Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení
Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k městské policii, absolvuje
povinně rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání deseti týdnů, který je zakončen
zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito zkouškami strážník získá osvědčení k
výkonu služby strážníka MP. Původní právní úprava problematiky městské policie
nařizovala opakování zkoušek každé tři roky, současný zákon o obecní policii stanovuje
pětiletý interval zkoušek s tím, že při čtvrté zkoušce odborné způsobilosti je strážníkovi
vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na dobu neurčitou.
V roce 2019 absolvovalo úvodní vzdělávání sedm nových strážníků, kteří byli přijati po
rozhodnutí vedení města o navýšení početního stavu městské policie.
V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou
strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový příplatek),
případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry hodnocení jsou
všichni strážníci seznámeni. V rámci ČR tento systém převzala řada jiných městských
policií.
Několik zaměstnanců MP si v současné době doplňuje vysokoškolské vzdělání. V rámci
rozpisu pracovní doby jsou jim, pokud to situace umožňuje, upravovány rozpisy směn
tak, aby studium pokud možno nekolidovalo se zaměstnáním. Strážníci mají rovněž
přístup do e-learningového portálu magistrátu a mohou absolvovat vybrané kurzy.
V případě potřeby absolvují strážníci specializovaná školení a výcviky (týkající se např.
poskytování první pomoci, záchranářských prací ve specifických podmínkách,
specializovaný výcvik v používání donucovacích prostředků, výcvik psovodů apod.).
Minimální požadavek na vzdělání strážníka, který je dán zákonem, je středoškolské
vzdělání s maturitní zkouškou. V současné době je u MP Děčín sedm strážníků
s úplným vysokoškolským vzděláním, dva s vyšším odborným vzděláním a dva si
vysokoškolské vzdělání aktuálně doplňují.

1.5 Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín
V roce 2019 došlo ke dvěma pracovním úrazům strážníků MP Děčín. Ke všem úrazům
došlo při výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a
přestupků. V jednom případě došlo k závažnějšímu poranění nohy strážníka a to při
pronásledování podezřelého. Zranění si vyžádalo lékařské ošetření a operaci, pracovní
neschopnost dosud nebyla ukončena. Ze strany zaměstnanců nedošlo k porušení
žádných pracovněprávních předpisů ani taktických postupů.

2. Technika městské policie
2.1 Kamerový systém
Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a
pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech
oblastech bezpečnosti ve městě. Obsluha kamerového systému předává všechny
podněty dozorčí službě, která na místo vysílá hlídky strážníků. Nezanedbatelným
přínosem je kamerový systém i v oblasti prevence. Díky odhalením kamerového
systému se v mnoha případech předešlo spáchání různých trestných činů či přestupků.
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Navíc preventivně působí již samotná existence kamery v dané lokalitě. Záznamy
z kamerového systému v nemalé míře využívá PČR při pátrání po pachatelích trestných
činů. Za rok 2019 eviduje městská policie celkem 91 žádostí různých oddělení Policie
ČR o poskytnutí záznamů z kamerových systémů provozovaných městskou policií.
Kamerové body jsou umisťovány převážně na sloupech veřejného osvětlení, a pokud to
není technicky možné, na střechy obytných domů. S vlastníky objektů je vždy uzavírána
smlouva o umístění kamerového bodu, na základě které je hrazena roční spotřeba
elektrické energie. Samotné umístění kamerového bodu je dle uzavřených smluv vždy
bezplatné.
V závěru roku 2019 byl rekonstruován kamerový bod v ulici Práce, který snímá oblast
východu z hlavního vlakového nádraží a část ulice Práce. Původní kamera byla
nahrazena moderní mobilní kamerovou jednotkou, datové spojení je zajištěno
prostřednictvím bezdrátové technologie. V případě potřeby lze kamerový bod bez
větších nákladů přesunout do jiné lokality.
Celkový počet aktivních kamerových bodů je v současné době 71 a to včetně kamer
instalovaných ve vnitřních prostorách Magistrátu města Děčín a jiných objektů v majetku
města.

2.2 Vozidla užívaná Městskou policií Děčín
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici deset služebních vozidel. Jedná
se o čtyři vozy Škoda Octavia, jeden vůz Škoda Roomster, jeden vůz Škoda Yetti, jeden
vůz Dacia Dokker, dva vozy Dacia Duster a jeden vůz Dacia Sandero. Na rok 2020 je
naplánována částečná obměna vozového parku, a to starších vozidel Škoda Octavia,
které vykazují největší poruchovost.

2.3 Výzbroj a výstroj strážníků
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro
letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu
s požadavky zákona o obecní policii, prováděcí vyhláškou a s výstrojním řádem Městské
policie Děčín. Městská policie nakupuje výstroj průběžně od cca šesti různých
dodavatelů, přičemž je od každého dodavatele většinou pořizována jen část výstroje
s důrazem zejména na kvalitu materiálu, a to po důkladném testování v reálných
podmínkách práce strážníků. V tomto pohledu je nutné zmínit, že přesnou potřebu
pořizované výstroje nelze předvídat s ohledem na fluktuaci zaměstnanců i s ohledem na
mimořádné zákroky, při kterých dochází ke značnému opotřebení nebo zničení
výstrojních součástí.
MP Děčín disponuje 45 krátkými zbraněmi (pistolemi) pro výkon služby, což již
neumožňuje, aby každý strážník měl přidělenu zbraň, za kterou je osobně zodpovědný.
Do budoucna bude nutné počet zbraní doplnit.
Údržbu výzbroje a její správu zajišťuje určený strážník – zbrojíř. Na počátku roku 2019
došlo ke změně na pozici hlavního zbrojíře, a to z důvodu časové a pracovní vytíženosti
stávajícího zbrojíře, který se stal náměstkem primátora.
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2.4 Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín a systém GPS
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Stav radiotechniky odpovídá
stáří a využívání, technika je průběžně modernizována a udržovat tak, aby odpovídala
požadavkům městské policie. Síť radiostanic funguje bez větších problémů. V závěru
roku došlo k zásadnějšímu přechodu na novou verzi systému radiostanic, která přinesla
větší stabilitu hlasových a datových přenosů a umožnila zasílání geolokačních údajů ve
větším objemu a s větší frekvencí. Dále byla vyměněna jedna vozidlová radiostanice za
nový typ a jedna vozidlová stanice byla dodatečně upravena pro kvalitnější přenos
signálu a GPS dat. Data ze systému GPS jsou archivována a slouží i v případě sporu
týkajícího se práce strážníků. Údaje o poloze strážníků jsou pravidelně využívány jak
dozorčí službou, tak vedením městské policie při kontrolní činnosti nad hlídkami
v terénu.

2.5 Provoz PCO
V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, pult
centrální ochrany, jehož vlastníkem je společnost 1. Severočeské družstvo zdravotně
postižených. Prostřednictvím PCO střeží MP Děčín 72 městských objektů (budovy
magistrátu, mateřské školky, základní školy, DDM, městská knihovna atd.). Některé
z objektů jsou pod kontrolou i z požárního hlediska. V průběhu roku 2019 reagovaly
hlídky městské policie celkem na 635 spuštěných oznámení o možném narušení
objektu, ve všech případech se jednalo o poruchové stavy čidel nebo častěji chybu
lidského faktoru.
V průběhu roku 2019 rozhodlo vedení města, na základě požadavků základních škol, o
zřízení tísňových tlačítek. Tísňová tlačítka jsou rovněž napojena do pultu centrální
ochrany. V závěru roku byly napojeny tři základní školy, napojování ostatních postupně
pokračuje. Tato tlačítka mají primárně sloužit k většímu bezpečí ve školách obecně a
hlavně pak pro veškerý školský personál.

2.6 Informační systém, hardwarové vybavení MP
Městská policie využívá již čtvrtým rokem informační systém pro zaznamenávání
událostí a přestupků od společnosti Vera. Jedná se o modul stávajícího programového
vybavení, které magistrát využívá již řadu let a agenda městské policie je tak snadno
propojitelná s jinými agendami města.
Od roku 2018 využívá městská policie i mobilní verzi systému Vera. Aplikace je
nainstalována na deseti mobilních telefonech, které byly dodány odborem provozním a
organizačním. Za provoz přístrojů odpovídá určený pracovník – zástupce ředitele
městské policie. Díky mobilní aplikaci mohou strážníci méně komplikovaným způsobem
plnit zákonnou povinnost při projednávání některých druhů přestupků, a sice povinnost
ověřovat před zahájením řízení o přestupku na místě přestupkovou historii podezřelého
prostřednictvím evidence přestupků.
Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie Děčín
početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a
plnění úkolů městské policie. V průběhu uplynulého roku došlo k částečné obměně
hardwaru, který již zastarával a přestával odpovídat nárokům na práci městské policie.
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3. Spolupráce městské policie s jinými subjekty
Spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému Děčín je zcela příkladná a
bezproblémová. Městská policie se jako další složka IZS účastní převážné většiny
zásahů IZS, ale i nácviku na nejrůznější krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů
při zásazích, zejména zabezpečování míst zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně
v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod,
havárií nebo poškození komunikací. Časté jsou rovněž asistence zdravotnické
záchranné službě při převozu pacientů do nemocnice, nebo asistence při ošetření
v případech kdy záchranářům může hrozit napadení. V loňském roce zahájila činnost
Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí, živelních
pohrom jako jsou např. povodně. Městská policie v případě povodní zajišťuje dopravní
průjezdnost městem, střežení evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při samotné
evakuaci, informuje obyvatele lokalit o povodňové situaci apod.
Ze zákona o obecní policii je základním partnerem strážníků Policie ČR. Spolupráce
obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na vynikající úrovni. Velký důraz je kladen
na spolupráci na úrovni vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace
jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky jsou
organizovány cíleně (rozsáhlejší kontrolní akce, spolupráce na dopravních akcích
apod.). Pravidelně jednou týdně se konají porady vedení MP Děčín se složkami PČR.
Tyto porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o
aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o mimořádných
událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.
Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového
zařízení hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti
různého druhu. Důležitým zdrojem informací pro Policii ČR je i informační systém Vera,
do kterého je zaznamenávána veškerá činnost hlídek MP.
V rámci výkonu služby městská policie spolupracuje s řadou dalších organizací počínaje
magistrátem města Děčín, kterému jsou předávány podněty k řešení záležitostí
nejrůznějšího druhu od přestupkového jednání po zjištěná poškození komunikací,
dopravního značení nebo zjištěné nepořádky. Městská policie dále spolupracuje
s Probační a mediační službou při zajišťování výkonu práce odsouzených
k alternativním trestům, provádí šetření na žádost soudu, policie ČR nebo exekutorských
úřadů. Na výborné úrovni je spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, a to zejména
v rámci kontrol problémových objektů a provozoven.

4. Prevence kriminality
4.1 Oddělení prevence kriminality
Oddělení prevence kriminality tvoří čtyři strážníci, jejichž hlavní náplní práce je kromě
dohledu nad veřejným pořádkem i dohled a koordinace činnosti asistentů prevence
kriminality a správců veřejného prostranství a preventivní přednášková činnost. Dále do
tohoto oddělení spadají správci veřejného prostranství a asistenti prevence kriminality.
V uplynulém roce městská policie pokračovala v realizaci projektu „Asistenti prevence
kriminality v Děčíně“. Projekt je realizován v rámci ITI z Operačního programu
Zaměstnanost a navazuje na řadu stejnojmenných osvědčených projektů v uplynulých
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letech. V rámci projektu bude až do pololetí roku 2020 zaměstnáno nejméně 11
asistentů prevence kriminality. Cílem projektu je zejména posílení pocitu bezpečí
v sociálně vyloučených lokalitách. Na činnost asistentů vždy dohlíží určený strážník,
který práci asistentů v terénu kontroluje a poskytuje asistentům potřebnou zpětnou
vazbu. V závěru roku 2019 městská policie ve spolupráci s odborem rozvoje zpracovala
potřebné podklady pro pokračování projektu, který byl schválen. Činnost asistentů
prevence tak bude zajištěna až do roku 2022. Současně oddělení podalo žádost o
příspěvek na místa asistentů prevence kriminality v rámci veřejně prospěšných prací.
Městská policie dále zaměstnávala v loňském roce 12 správců veřejného prostranství,
jejichž úkolem je, kromě dohledu nad veřejným pořádkem, úklid v jim svěřených
lokalitách. Správci veřejného prostranství dříve spadali formálně pod Středisko
městských služeb, činnost v terénu ale reálně řídili určení zaměstnanci městské policie,
kteří mají na starosti mj. i asistenty prevence kriminality. V závěru roku 2018 bylo proto
s vedením města dohodnuto, že správci veřejného prostranství přejdou kompletně pod
městskou policii, a to od počátku roku 2019. Činnost správců lze považovat za velmi
úspěšnou. Městská policie může pružněji reagovat na řadu podnětů, které se týkají
pořádku ve městě. Prostřednictvím správců dále strážníci získávají řadu podnětů a
informací, které následně využijí hlídky městské policie.

4.2 Přednášková činnost
Stejně jako v minulých letech pokračovala v roce 2019 přednášková činnost na
základních a středních školách. Tuto činnost zajišťuje určený strážník, který má
dlouholeté zkušenosti s prací u městské i státní policie. Strážník disponuje vyšším
odborným vzděláním a úplným vysokoškolským vzděláním. Přednášky jsou určeny
především žákům základních škol na druhém stupni a studentům středních škol a učilišť.
Tematicky se přednášky věnují kriminalitě mládeže resp. kriminalitě páchané na
mládeži, kyberšikaně, zneužívání návykových látek apod. Ze strany škol je o
přednáškovou činnost dlouhodobě značný zájem. V průběhu roku 2019 bylo
uskutečněno celkem 379 přednášek a besed. Program prevence určený pro základní a
střední školy se setkává i se značným zájmem mimo děčínských škol, které žádají MP
Děčín o zajištění přednáškové činnosti nebo cílených besed na určité téma. V rámci
časových možností vychází MP těmto požadavkům vstříc stejně tak požadavkům jiných
subjektů – občanská sdružení, instituce pečující o seniory, subjekty zajišťující
volnočasové aktivity apod. Na preventivních aktivitách se rovněž podílí v rámci časových
možností i ostatní strážníci, a to zejména družstvo psovodů, kteří na vyžádání realizují
přednášky spojené s ukázkami zákroků služebních psů.

4.3 Sportovní klub Městské policie Děčín
Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na box,
sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je zejména výchova mládeže od 8 do
18 let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců magistrátu
nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení klubu dosáhli
jeho svěřenci významných úspěchů jak v České republice, tak i v zahraničí. Mladí boxeři
se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních turnajů. V rámci České
republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie Děčín dlouhodobě
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k nejúspěšnějším sportovním oddílům. SKMP se v roce 2018 stejně jako v předešlém
období stal i pořadatelem několika významných národních i mezinárodních akcí. Kromě
sportovních úspěchů se činnost klubu osvědčila jako účinná forma prevence kriminality,
proto se trenéři úspěšně věnují i práci s rizikovou mládeží.
SKMP dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. V rámci činnosti
SKMP pomáhají odsouzení k alternativním trestům (obecně prospěšné práce).
V průběhu roku 2019 si takto splnili podmínky trestu 4 odsouzení.

5. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín
Městská policie spolupracuje s redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic.
Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína,
Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes a na některých webových
serverech. Zpravodajství je prezentováno i posluchačům několika regionálních
rozhlasových stanic i divákům televizního zpravodajství, zejména regionálním redakcím
TV ale i divákům celoplošných TV.
Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových stránkách
Městské policie Děčín mpdecin.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i
zprávy z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i
přímý dotaz na vedení MP Děčín. Stránky spravuje určený strážník – zástupce ředitele
MP. Stránky jsou rozděleny do několika kategorií, podávají informace o řešených
událostech, výslednosti MP, struktuře MP, kamerovém systému, přednáškách v oblasti
prevence kriminality na školách a také o legislativě vztahující se k práci strážníků.
Prostřednictvím webových stránek je rovněž plněna jedna ze základních zákonných
podmínek provozu kamerového systému, a sice zveřejnění informace o instalaci stálých
kamerových bodů. V neposlední řadě na webových stránkách MP naleznou občané
informace o systému placeného parkování.

6. Plnění rozpočtu městské policie
Celkový rozpočet na platy (50.274.000,- Kč) byl čerpán v rozsahu 93,65 % celkového
objemu přidělených finančních prostředků. Celkový schválený rozpočet na provoz
(3.850.000,- Kč) byl čerpán v rozsahu 79,34 %.

7. Systém placeného parkování
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín,
která zajišťuje výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2019 bylo
z parkovacích automatů vybráno celkem 3.138.449,- Kč.
Prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím mobilní aplikace řidiči
zaplatili parkovné v celkové výši 383.479,- Kč.
V roce 2019 byly dále prodány parkovací permanentky v celkové hodnotě 1.794.630,Kč. Meziročně lze vypozorovat pokles výběru parkovného, přičemž hlavní příčinu lze
spatřovat zejména v pokračujících dopravních omezeních z důvodu stavebních prací.
Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny, počítání mincí atd.)
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činily celkem 63.600,- Kč.
V průběhu roku byl vyměněn jeden parkovací automat v ulici Jeronýmova. Nový přístroj
nahradil zastaralý a poruchový automat typu DG.

8. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2019
1. dokončit zavádění mobilní aplikace pro hlídky MP – splněno,
2. modernizovat min. 1 kamerový bod – splněno (kamera v ul. Práce),
3. zahájit postupnou obměnu ručních radiostanic a radiostanic ve služebních
vozidlech – plněno průběžně (v roce 2019 výměna 1 vozidlové radiostanice a
úprava 2 stávajících radiostanic),
4. zajistit výměnu 1 služebního vozidla pro hlídky MP – splněno,
5. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti
správu parkovacích automatů, za větší – původní vozidlo ale ponechat zejména
pro potřeby vedoucích APK a správců veřejného prostranství, tím dojde
k navýšení počtu vozidel využívaných MP Děčín o jedno – nesplněno,
naplánováno na rok 2020,
6. zajistit zázemí pro činnost správců veřejného prostranství a asistentů prevence
kriminality – splněno, k dispozici je nově prostor v budově Na Valech,
7. zajistit výměnu 1ks parkovacího automatu – splněno (výměna PA v ulici
Jeronýmova),
8. otestovat

bezhotovostní

placení

parkovného

prostřednictvím

parkovacích

automatů – splněno částečně, pokračují jednání o vhodných řešeních s dalšími
dodavateli,
9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných
novel zákonů – plněno průběžně,
10. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – plněno průběžně (v roce 2019
zaveden nový způsob výcviku, strážník v každé směně odpovědný za výcvik),
11. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2018 a dále ji
zlepšovat – trvalý úkol.

9. Plán MP Děčín pro další období
1. v rámci mobilní a desktopové aplikace zajistit postupné napojení na registr
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vozidel,
2. pokračovat v postupné modernizaci radiotechniky,
3. zajistit výměnu 1 služebního vozidla pro hlídky MP,
4. rozšířit přednáškovou činnost,
5. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti
správu parkovacích automatů, za větší – původní vozidlo ale ponechat zejména
pro potřeby vedoucích APK a správců veřejného prostranství, tím dojde
k navýšení počtu vozidel využívaných MP Děčín o jedno,
6. zajistit podmínky ro pokračování projektu asistent prevence kriminality,
7. zajistit podmínky pro rozšíření zón zpoplatněného stání podle aktuálního nařízení
města,
8. modernizovat min. 1 kamerový bod,
9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných
novel zákonů,
10. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků,
11. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2019 a dále ji
zlepšovat.

10. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín
10.1 Dohled nad veřejným pořádkem
-

dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se
realizují opatření k jeho nápravě,
dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion,
plavecký areál, atd.),
dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí,
kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu
mládeži,
kontroly dodržování zákazu vstupu do kasin pro osoby mladší osmnácti let,
dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích,
vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace,
odchyt a převozy toulavých zvířat,
vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování a zajišťování
odstranění,
provoz a obsluha kamerového systému,
předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším
orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace,
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10.2 Bezpečnost osob a ochrana majetku
-

boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu,
kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území
města,
kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel,
ochrana osob,
preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých,
provoz a obsluha kamerového systému a PCO.

10.3 Doprava
-

dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby,
kontroly dodržování stanoveného dopravního značení,
měření rychlosti,
dohled nad placením poplatků za parkovné,
kontroly řidičů taxi v rozsahu stanoveném zákonem,
provoz a obsluha kamerového systému.

10.4 Prevence kriminality
-

zpracovávání programu prevence kriminality v rámci Strategie prevence kriminality
vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR,
realizace projektů situační i sociální prevence,
spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín,
přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v
jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních,
informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou
pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních
médiích a v rámci preventivních informačních kampaní.

10.5 Asistence
-

předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním
orgánům,
asistence při převozu peněz různých institucí zřizovaných městem,
doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a
místní samosprávy,
asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě
v případě nenadálých i plánovaných událostí a akcí,
potřebná asistence odborům magistrátu města.
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10.6 Výjezdy na žádost občanů
-

zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu,
řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití,
asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací.

10.7 Parkovací automaty
-

výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do
banky,
správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy.

10.8 Pult centralizované ochrany
-

obsluha systému,
výjezdy k narušeným objektům,
dohled nad objekty.

11. Statistika řešených přestupků
V roce 2019 řešila Městská policie Děčín celkem 8588 přestupků (bez započítání 54
podezření z trestných činů, kdy řešení převzala Policie ČR).
Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2019 do 31. 12.
2019:
Přestupky a události
Celkový počet řešených přestupků: 8588
Celková výše pokut na místě zaplacených: 868.350,- Kč
Celková výše pokut na místě nezaplacených: 1.610.000,- Kč
Celkový počet kontrol a nahlášených událostí: 7150
Typy přestupků
Typ přestupku
Doprava
Veřejný pořádek, alkohol, vyhlášky
a nařízení aj.
Občanské soužití
Majetek
Podezření z trestného činu

2019
6776

Porovnání s 2018
+140

1520

-47

148
90
54

-156
-30
-129
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12. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Děčín
Bezpečnostní situaci z pohledu městské policie lze, obdobně jako v uplynulém roce,
považovat za relativně stabilní. Veřejný pořádek a pocit bezpečí obyvatel neovlivnily
negativně žádné mimořádné události. Z pohledu počtu řešených přestupků a událostí
uplynulý rok nijak statisticky nevybočuje a je srovnatelný s rokem předešlým. V oblasti
veřejného pořádku a občanského soužití je patrný pokles zjištěných skutků, na čemž se
projevilo zejména ukončení provozu některých rizikových domů, kde dříve městská
policie řešila řadu protiprávních jednání.
Městská policie se stejně jako v předešlých letech výrazněji soustředila na dohled
v rizikových lokalitách, ve kterých bydlí ve zvýšené míře lidé závislí na různých formách
sociální pomoci a ve kterých standardy bydlení nejsou na odpovídající úrovni. V těchto
lokalitách zároveň působí asistenti prevence kriminality i správci veřejného prostranství,
kteří kromě spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem zajišťují pravidelný úklid
veřejných prostranství (viz příslušná kapitola). Jedná se zejména o sídliště Boletice,
sídliště Staré Město, ulice Krátká, která patří co do kvality bydlení k nejhorším lokalitám
na území města. Ve zvýšené míře je hlídková činnost směřována na centrální část
Podmokel a centrum Děčína 1. Vzhledem k posílenému početnímu stavu jsou v obou
centrálních částech města nasazovány pravidelně pěší hlídky.
V průběhu roku 2019 byly v Děčíně podstatným způsobem rozšířeny tzv. bezdoplatkové
zóny, které omezují vyplácení některých dávek na bydlení. Opatření se v delším
časovém horizontu jeví jako efektivní, nežádoucí migraci se podařilo částečně zamezit a
dokonce někteří majitelé nemovitostí označovaných jako rizikové, pronajímání bytů
ukončili. Jedná se např. o dříve rizikový bytový dům v Zelené ulici na Starém Městě
nebo obytný dům v ulici Krátká. Opatření v současné době zahrnuje prakticky celé
sídliště Staré Město, centrální část Podmokel, ulici Krátkou a některé obytné domy
v sídlišti Boletice. Opatření není jediným faktorem, který situaci ovlivňuje, stále více se
projevuje soustředěný tlak vedení města a dalších orgánů na majitele rizikových
nemovitostí. Zástupci městské policie se pravidelně účastní jednání pracovních skupin a
kontrol zaměřených právě na rizikové objekty.
S účinností od 1. 1. 2019 byl usnesením rady města navýšen počet zaměstnanců
městské policie na 102 a to na základě rozhodnutí o přechodu části dřívějších
zaměstnanců Střediska městských služeb (správců veřejného prostranství) pod
městskou policii. Stanovený počet také vytváří podmínky pro další zaměstnávání
zejména asistentů prevence kriminality v rámci různých dotačních titulů (70 kmenových
zaměstnanců MP + 12 správců veřejného prostranství + 20 míst APK hrazených
z dotačních titulů).
Již dříve bylo vedením města rozhodnuto o navýšení počtu strážníků, nicméně reálně se
personální stav daří plnit velmi pozvolna, což je dáno zejména situací na trhu práce.
Personální stav městské policie lze nicméně považovat za velmi stabilizovaný, fluktuace
zaměstnanců je na velmi nízké úrovni, noví strážníci jsou postupně zapracováváni,
získávají potřebné zkušenosti a dovednosti, tendence ke změně zaměstnání se
neprojevují, ačkoli jiné bezpečnostní složky (armáda, Policie ČR) nabízejí řadu benefitů,
kterým nelze nijak konkurovat (zejména tzv. výsluha).
I v roce 2019 pokračovala postupná modernizace kamerového systému. Rekonstruován
byl jeden kamerový bod. Kompletní seznam kamer je k dispozici na webových stránkách
městské policie. S ohledem na počet kamerových bodů je nutné do budoucna uvažovat
o modernizaci jádra kamerového systému a postupném využívání nových technologií,
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v tomto ohledu městská policie intenzivně spolupracuje s oddělením informačních
technologií.
V oblasti spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami funguje osvědčený nastavený
systém pravidelných týdenních porad a včasné předávání informací v případě zjištění
skutečností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost. Stejně tak se všechny
zainteresované strany vzájemně informují o aktuálních veřejných akcích a spolupracují
při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel.
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