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I. PERSONALISTIKA
Městská policie Karlovy Vary jiţ cíleně v rámci řízeného podstavu
pracovních míst disponovala 74 pracovními míst y (uníţení o 3 stráţníky).
Fluktuace se ustálila na přijatelných 7% , viz graf č.1 při pěti odchodech a
pěti nástupech, přiče mţ k Policii ČR odešli dva stráţníci, další dva
přestoupili k jiným MP a jeden byl propuštěn pro porušení pracovních
povinností.
Gra f č. 1
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Po období dvou letech vyššího objemu přesčasových hodin došlo opět
k poklesu pod optimalizovanou hranici 4.000 hodi n, viz graf č. 2.
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Průměrný věk stráţníků u m ěstské policie se za posledních 10 zvýšil o 6
šest let a dosahuje hodnot y 37,6, viz graf. 3. Je to přirozený jev pramenící ze
stabilizace pracovního kolektivu . V současnosti pracuje u MP 27 stráţníků,
kteří zde jiţ pracovali v roce 2000 a dokonce 47 stráţníků zaměstnaných od
roku 2005. Jestliţe před 10 let y vedení městské policie řešilo v personální
oblasti

otázku

vzdělanosti,

nyní

jej

čeká

mnohem

sloţitější

pro blém.

Uplatnění stráţníků vyššího věku. Tímto tématem se v brzké době budou
muset zabývat všechna města.
Gra f č. 3
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I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků
Legislativní podmínka středoškolského vzdělání zakončeného maturitní
zkouškou

není

pro

karlovarskou

městkou

policii

ţádným

problémem.

V současné době studuje poslední kvarteto stráţníků druhým rokem na střední
škole

odborně

zaměřené

na

bezpečnostní

problem atiku.

Investice

do

zaměstnanců v podobě finanční podpory studia realizovaná v předešl ých
letech se jednoznačně vyplatila. Strukturu vzdělanosti uvádí graf č. 4.
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Gra f č. 4
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V průběhu roku 9 stráţníků absolvovalo prolongační zkoušky před
komisí MV ČR, čímţ obhájili svoji profesní způsobilost. V ýsledky opět
dokládají velmi dobrou profesní přípravu , byť od roku 2008 v důsledku
personálního podstavu a následně i v důsledku finančních úspor došlo
k jejímu utlumení. V roce 2010 byl postupně znovu nastaven poţadovan ý
objemu tréninků, aby nedošlo k profesní stagnaci t ýmu , nákup odborných
školení zvenčí však dozn ává dlouhodobě útlumu.
Tradičně

velmi

dobré

výsledky

dosáhli

stráţníci

v

kaţdoročním

přezkoušení z fyzické a st řelecké připravenosti vyhlašované velitele MP .
V roce 2010 v rámci dlouholeté spolupráce s Asociací zpracovatelů
povodňových plánů a především pak s jejím prezidentem Ing. Janem Papeţem
proběhl specializovaný nácvik jednotky pro krizové situace (dále jen „ JKS“)
na vodním pol ygonu v Brně. Jelikoţ měl nácvik velký úspěch, byla městská
policie oslovena organizátory výstavy Auto-Tec a mezinárodní konference Brno
Safet y, aby zde přednesla příspěvek na téma speciální činnost MP při
povodních a předvedla i ukázku vyproštění osádky vozidla z rozvodněného
koryta, viz foto.
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II. VÝKON SLUŽBY
Přím ý výkon sluţby lze dělit do několika oblastí. Primárně stráţníci
zabezpečují místní záleţitosti veřejného pořádku. Dohlíţejí na dodrţování
zákonů a obecně závazných právních předpisů města a to jak v podobě
preventivně-kontrolní činnosti, tak v podobě represe s cílem postihovat
především recidivu. Přím ý výkon sluţby přivádí hlídky do kontaktu i
s pácháním trestné činno sti různého charakteru. Stráţníci provádějí základní
úkony a zákroky (zadrţení pachatele, zajištění místa trestného činu či
poskytnutí první pomoci) a zjištěné poznatky předávají nejbliţšímu oddělení
policie a to včetně pachatele, je-li na místě zadrţen.
Trestná činnost
V roce 2010 strážníci předali 56 případů s podezřením na spáchání
trestného činu, v rámci nichž bylo zadrženo 40 pachatelů, což představuje
meziroční pokles, viz graf č. 5. Ten je dán především změnou trestního
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zákona

v oblasti

řízení

motorového

vozidla

bez

potřebných

dokladů.

Rozloţení v průběhu roku je téměř konstantní a ţádný měsíc výrazně
nevybočuje.
Gra f č. 5
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Události
Počet

událostí

evidovaných

v informačním

systému

stejně

jako

v předešlém roce atakoval hranici 40 tis. (38.245). Tradičně největší podíl
zaujímá kontrolní činnost 43%, následovaná dopravou a veřejným pořádkem.
Největší problém velkých měst, tedy doprava v klidu napomáhá výraznému
podílu dopravy obecně. Přesto letos došlo k mírnému poklesu na 3 9%.

II. I. Řešení přestupků
Sníţení

tabulkových

systematizovaných

míst

stráţníků

na

68 ,

se

pochopitelně odráţí v celkových výsledcích. Vezmeme -li navíc v potaz podíl
městské policie na zajišťování významných akcí pořádaných ve městě (např.
MFF, MS v basketbalu ţen, setkání prezidentů V4, karlovarský triatlon apod.)
a zvýšenou míru kontrolní činnosti zaměřené na veřejně prospěšná zařízení
(koupaliště Rolava, meandr Ohře, kolonády apod.) , je pokles celkem logickým
vyústěním. Stráţníci řešili 13.947 přestupků (meziroční pokles o 500) ,
přičemţ uloţili pokut y ve výši 3.400.300,- Kč (pokles o 600 tis.). Přestoţe
došlo k poklesu uloţených pokut, opět se mírně zvýšilo % pokut na místě
neuhrazených, coţ můţe být důsledkem finanční krize. Podíl pokut na místě
nezaplacených však není nijak výrazný, viz tabulka č. 1.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

Podíl uloţených NN (%)

14,4

10,5

12,1

15,3

16,3

17,0

Podíl neuhrazených NN (%)

11,5

8,4

9,5

11,8

12,4

12,8

Rozdílem jsou pokuty, které přestupci uhradili na MP v zákonné lhůtě a
nedošlo tedy k jejich postoupení na odbor financí a ekonomiky za účelem
dalšího vymáhání.

II. II. Problematika dopravy
Nejvýraznější zastoupení v řešených přestupcích má jiţ tradičně (trend v
celé republice) doprava , která v tomto roce dosáhla 86%, coţ je pokles o cca
4%.

Vzhledem

k úpravě

právních

předpisů

a

úkolům

městské

policie

vycházejících z poţadavků vedení města a podnětů občanů Karlových Varů ,
lze předpokládat vysoký podíl řešení právě této problematiky i v dalších
letech.
Řešením d ynamické doprav y se městská policie nezabývala. Podnět y
byl y předávány Policii ČR a nadále probíhala iniciativa směřující k navrácení
legislativy do podoby umoţňující aktivní a především efektivní podíl městské
policie na řešení d ynamické dopravy.
Měření rychlosti
Městská policie disponuje výstupy z e šesti tabulov ých měřičů rychlosti
umístěných v ulici Krále Jiřího, Lidická, Západní , Závodu Míru, Otovická a
Mattoniho nábřeţí. V posledním případě došlo koncem roku k přesunu na
ulici Počernická. Získaná data jednoznačně dokládají, ţe značné procento
řidičů ve městě jezdí v rozmezí tzv. „policejní tolerance“. Bohuţel vysoké
procento řidičů rychlost překračuje výrazně ji, a proto nadále platí, ţe represi
lze doplňovat prevencí, nikoliv naopak. Projednávaná změna silničního
zákona dává příslib pro další rok. V příloze výroční zprávy jsou obsaţeny
grafy hodinových průjezdů v jednotlivých lokalitách.
Ná s led uj íc í g ra f ud á vá za t í že no s t ( p rů je zd y) je d no t liv ýc h k o m u nik a c í v o b o u sm ěr ec h .
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694 435
1 380 638
1 983 870
1 829 633

3 503 172

3 101 332

Krále Jiřího

Lidická

Západní

Mattoniho nábřeží/Počernická

Závodu Míru

Otovická

Doprava v klidu
Zavedení tzv. výzev pro nepřítomné pachatele dopravního přestupku
(dále jen „PPŘ“) na úkor vyuţití technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla (dále jen „TPZOV“) se nepochybně osvědčil o, viz tabulka č. 2 .
Výhodou jsou niţší náklad y, větší rozsah při stejné časové náročnosti a
vstřícnější vnímání přestupců. Naopak nevýhodou je výrazně niţší efektivita
řešení, tedy i niţší účinnost a moţná recidiva. Změna v poměru obou způsobů
řešení započatá v roce 2009 pokračovala ze shora uvedených důvodů i v tomto
roce. Výraznější rozevírání „nůţek“ by však nemělo nastat.
Ta bu l ka č. 2

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)
2007

2008

2009

2010

počet TPZOV

4 768

4 422

5 200

5 665

uložené sankce (Kč)

1 182 200

1 211 900

1 513 500

1 499 200

počet PPŘ

4 707

6 724

5 303

4 976

uložené sankce (Kč)

300 400

414 000

297 500

271 400

nedořešené PPŘ

2 296 ( 4 8 %)

3 238 (4 8 %)

2 635 (5 0 %)

2 419 (4 7 %)
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Systém „3x a dost“ zavedený u PPŘ s cílem minimalizovat recidivu
v páchání přestupků přinesl t yto výsledky. Dořešeno bylo 178 dopravních
přestupků, za něţ bylo uloţeno 63 blokových pokut v úhrnné výši 72.900,Kč. Průměrná pokuta 1. 157,- Kč pak jasně deklaruje zpřísněný reţim
hodnocení opakovaných a neřešených přestupků ze strany přestupců, čímţ j e
částečně eliminováno vysoké procento nedořešených přestupků. Meziroční
pokles o téměř 50% však také vypovídá o efektivitě systému závislém na vůli
přestupců.

Odtahy:
Stráţníci během roku nařídili 648 odtahů, z nichţ bylo 415 dokončeno,
coţ znamená, ţe 36% z nařízených odtahů dokončeno nebyl o, neboť řidič se
vrátil k vozidlu před jeho započetím. Na pokutách bylo uloženo 208.100,-Kč.
Stráţníci v roce 2010 realizovali téměř shodný počet odtahů jako v roce 2009.

II. III. Problematika veřejného pořádku
Ostatní činnosti prováděné městskou policií, jako jsou odchyt y psů,
zajišťování společenských akcí, kontrolní činnost , asistence bezpečnostním
sborům a odborům magistrátu města, doručování písemností a další, jsou
pravidelně předkládány v rámci měsíčních statistických výkazů primátorovi.
Jejich podrobný komentář byl obsaţen v předchozích výročních zprávách , a
proto se nadále omezujeme pouze na jejich základní výčet.
Odchyt psa

129 odchytů (+10 oproti roku 2009)

Doručování písemností

789 úkonů při 381 písemnostech (+5)

Zjištěna skládka

305 vyřešených případů (+145)

Zjištěn nebezpečný odpad

86 vyřešených případů (+25)

Vrak vozidla

42 vyřešených případů (-14)

Vozidlo technicky
nezpůsobilé k provozu

135 předaných případů
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Čistota města:
Otázka řešení a postupů zjištěných závad v čistotě města byla podrobně
okomentována v předešlé výroční zprávě a proto je zbytečné ji opisovat.
Důleţité je zmínit dlouhodobou kvalitní spolupráci s technickým odborem,
neboť

ta

přispívá

k rychlé

reakci

na

zjištěný

p roblém

a

pozitivním

hodnocením z řad občanů.
Výkon zmíněných obecně prospěšných prací zaznamenal jiţ loni pokles,
především z důvodu změny trestního zákoníku, která se projevila v průběhu
roku. Potrestaní s dobrými pracovními návyky se jiţ k městské policii
dostávají sporadicky a to vede pochopitelně v průměru k uníţení pracovní
efektivit y a většímu počtu osob navrţených na přeměnu trestu ( 8). V roce
2010 nastoupilo 27 potrestan ých osob a ve prospěch města bylo odpracováno
1.678 hodin.
Nadále zůstává prob lémem s chováním bezdomovců, kteří nechtějí vyuţít
sluţeb Armády spásy či podobných institucí s cílem vrátit se zpět do
společnosti. Městská policie eviduje cca 55 bezdomovců ţijících na ulici
(více jak 50% nepochází z Karlových Varů). Tito se uchylují do míst (např.
budova Dolního nádraţí ČD, prostranství před Trţnicí či dalšími obchodními
dom y), kde mnohdy obtěţují občany a dopouštějí se veřejného pohoršení.
Přestoţe stráţníci opakovaně t yto problém y řeší, mnohdy i ve spolupráci
s Policií ČR, výsledkem je převáţně vykázání bezdomovců. Nevyma hatelnost
uloţených sankcí, potaţmo zákona, je velkou překáţkou.

Převozy na PAZS:
S odstupem jednoho roku získáváme srovnání zátěţe městské policie
spojené

s novou

povinností

zajišťovat

převoz y osob

na

protialkoho lní

záchytnou stanici (dále „PAZS“). Stráţníci v průběhu roku realizovali převoz
54 osob, coţ značí meziroční nárůst o 26%. Z celkového počtu převozů
stráţníci realizovali 26 na ţádost PČR. Stráţníci bezpochyby přispějí těmito
úkony k veřejnému pořádku, na druhou stranu je zmíněná „sluţba“ vykoupena
vysokou časovou náročností a z důvodu dislokace PAZS v Sokolově tak
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dochází k oslabení personálního zajištění při plnění místních záleţitostí
veřejného pořádku.

III. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP
Technologická podpora městské policie je velmi důleţitá, neboť při
vhodném nasazení výrazně zefektivňuje činnost. Její pořízení sebou nese
pochopitelně vyšší investiční náklady a následně pak náklady běţné spojené
s její údrţbou.

III. I. Městský kamerový dohlížecí systém
Městský

kamerový

dohlíţecí

systém

v roce

2010

nebyl

z důvodu

nulových investic nijak modernizován.

V roce 2010 bylo zaznamenáno 1. 208 podnětů . Efektivní je systém při
detekci pachatelů různých forem vandalství, ať už na veřejně prospěšném
zařízení či na soukromém majetku , čímž přispívá k úspoře finančních
prostředků.
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III. II. Pult centrální ochrany
Městská policie provozuje jiţ 18 rokem pult centrální ochrany (dále jen
„PCO“), na němţ střeţí přes 70 objektů města. Převáţně se jedná o budovy
magistrátu, škol y, školky a další příspěvkové organizace města . V průběhu
roku vyjíţděli stráţníci na 898 signálů (nárůst o 14%), což představuje na
12-ti hodinovou službu v průměru 1,2 výjezdu. Zatíţenost hlídky spojené
s výjezdem na PCO během sluţby tak činí v průměru 25 minut.
Z celkového počtu výjezdů byl o 11 ostr ých (z toho 4 tlačítko nouze) , coţ
značí další výrazný meziroční nárůst. V sedmi případech stráţníci zadrţeli
narušitele. Moţn ý dopad finanční krize.

III. III. Vozový park
Městská policie Karlovy Vary disponuje aktuálně 8 sluţebními voz y a
jedním motocyklem. Dva voz y mají speciální úpravu a slouţí k převozu
podnapil ých osob na PAZS a k odchytu psů (zároveň vozidlo psovoda). Třetí
vozidlo vyuţívá oddělení prevence a dohledu, čímţ nedochází k blokování
vozidel

ve

sluţbě

a

preventistům

umoţňuje

maximální

efektivitu

při

plánování aktivit ve školách a zařízeních pro seniory.
Zbyl ých 5 vozidel určených pro nepřetrţitý přím ý výkon sluţby je nutné
v adekvátních intervalech obměňovat (v součtu najel y přes milion km) .
Bohuţel poslední dva roky k tomu z důvodu úspor v rozpočtu nedošlo a
vozový park tak kompletně zastárl, coţ působilo v daném roce velké problém y
a naplnil y se prognózy. Nejnovějším vozem je tak Ford Focus koupený před
třemi let y a nejstarším Škoda Octavia zakoupená před 8 let y.

III. IV. Ostatní prostředky
Druhým rokem je v provozu digitální radiová síť s GPS zařízením
umoţňujícím operativní velení přímého výkonu.
V průběhu

roku

se

podařilo

se

zpoţděním

realizovat

osazení

tří

sluţebních vozidel kamerami a notebooky. Kamery jiţ v několika případech
stráţníkům pomohl y coby důkazní prostředek a notebooky prodlouţil y čas
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strávený ve výkonu, neboť vetší část agendy stráţníci zaznamenají hned ve
vozidle.

IV. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

Výčet vybraných činností by měl korespondovat s vývojem městské
policie. Cílem tedy není zveřejnit kvantum čísel, ale kvantifikovat dílčí
oblasti práce městské policie pro jejich porovnání v čase. Vysvětlení k vývoji
zmíněných oblastí je blíţe zmíněno v příslušných pasáţí výroční zprávy.

Řešené přestupky 2002 - 2010
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Uložené pokuty 2002 - 2010
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2002 - 2010
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V. PREVENCE KRIMINALITY
Činnost

oddělení

prevence

kriminalit y

a

dohledu

neobsaţena

v samostatné zprávě. V této výroční se zaměříme především na novinky,
kterými stráţníci – preventisté obohatili, jak děti a mládeţ, tak ve větší míře i
seniory.
Právě tato věková skupina našich spoluobčanů se nově stala v roce 2010
cílovou skupinou pro preventivní práci našeho oddělení , coţ vedlo i
k posílení oddělení o další stráţnici. Po úspěchu projektu „osobní stráţce“
(rozdáno bylo přes 500 kusů) , přišel na řadu projekt nazvaný „ Senior
akademie“, jehoţ cílem je přiblíţit seniorům v rámci několika přednášek a
exkurzí problematiku prevence a ochrany před trestnou činností .
Druhým rokem pokračoval společný projekt Městské policie Karlovy
Vary a Územního odboru Policie ČR Karlovy Vary AJAX. Stráţníci s Ajaxem
během roku absolvovali 160! besed a splnili tím předsevzatý cíl, pracovat
s dětmi opakovaně. Nezapomněli ani na t y nejmenší v mateřských školách,
kde vyuţ ívali kufříku Ajax s hraním příběhu.
Stejně jako v loňském roce proběhlo na školách 500 besed (700 hodin),
v rámci nichţ oslovili stráţníci přes 3.000 posluchačů. V následujícím roce se
do objemu práce ještě výrazněji promítne práce se seniory.

Program

oddělení

prevence

oboha cují

sportovní,

vědomostní

poznávací soutěže a prezentace MP:
Duben:
 Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ I. a II. stupeň
Květen:
 SOS metodické cvičení zdravotních týmů na Svatošských sklách, ukázky, prezentace
práce a vybavení MP
 Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ I. a II. stupeň
 Karlovarské slavnosti na Kozodoji, akce pro širokou veřejnost, prezentace MP
 Výstava JEDETO – prezentace městské policie
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 Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ praktické a speciální
Červen:
 Dny pro MŠ na DDH
 Akce pro předškolní děti na dětském dopravním hřišti spojené s výukou základů
dopravní výchovy a jízdy na koloběžkách
 Sportovní den s Městskou policií Karlovy Vary VII. ročník
 Strážník očima dětí X. ročník, vyhlášení výtvarné soutěže pro MŠ
 Den s Ajaxem, ve spolupráci s PČR
 Sportovní den pro ZŠ a speciální školu Svahová
 Den záchranáře na Rolavě
Červenec:
 Výstava strážník očima dětí v Krajské knihovně
 Zábavné dny pro děti a veřejnost v Krajské knihovně
 Prázdninové dopoledne MP pro děti na AC Start
Srpen:
 Prázdninové dopoledne MP pro děti na AC Start
Říjen:
 Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary, IX. Ročník
 oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ I. a II. stupeň
Oddělení

prevence

pochopitelně

nezapomíná

ani

svůj

odborný

růst.

Stráţníci se zúčastnili několika školení a seminářů zaměřených na oblast
problematiky trestné činnosti mládeţe a páchané na mládeţi, dále dopravní
výchovy a ochrany seniorů .

VI. MĚSTSKÁ POLICIE JAKO PARTNER
Městská policie dlouhodobě velmi úzce spolupracuje s Policií ČR, coţ
navíc deklarovala Koordinační dohoda uzavřená mezi Městem Karlovy Vary a
Policií ČR. Spolupráce se rovněţ odvíjí i s dalšími subjekt y veřejné správy,
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Hasičským záchranným sborem K. Vary, Záchranou zdravotní sluţbou či
jednotlivými odbory magistrátu města a příspěvkovými or ganizacemi.
Veřejnost je informována o činnosti městské policie prostřednictvím
médií, Radničních listů a web stránek. Velitel MP na pravideln ých poradách
předává primátorovi města informace o aktuální činnosti městské policie za
upl ynul ých 14 dní, včetně měsíčního statistické zhodnocení výkonu. Porady
rovněţ slouţí k řešení koncepčních otázek bezpečnosti města .

VI. I. Spolupráce s Policí ČR
Stejně jako v roce 2009, kdy byla uzavřena Koordinační dohoda, která blíţe
upravuje spolupráci obou policií , probíhala spolupráce obou sloţek na vysoké
úrovni. Všechny body dohody jsou průběţně plněny a v roce 2011, lze
očekávat její novelu.
Důkazem vzájemné součinnosti vedoucí k vysoké efektivitě je bezesporu
dohoda velitele MP a vedoucího územního odboru Pol icie ČR t ýkající se
řešení alkoholu. Policie ČR se zavázala realizovat všechny případy zjištěného
alkoholu za volantem bez ohledu na právní kvalifikaci a městská policie pak
realizuje veškeré převoz y podnapil ých osob na Protialkoholní záchytnou
stanici v Sokolově, k čemuţ má uzpůsobené i převozní vozidlo.

VI. II. Městská policie a občan
V průběhu

roku

zaznamenali

operátoři

na

reţimovém

pracovišti

Operačního a informačního střediska (dále jen „OP IS“) příjem 23.700
telefonátů

s různými

oznámeními

či

žádostmi

o

pomoc

(zaznamenán

meziroční nárůst o 3%. Na tísňovou linku 156 bylo přijato 7.045 telefonátů,
coţ představuje pokles přibliţně o 4%. Operátoři navíc mus eli odbavit
radioprovoz se 71.571 relacemi, nárůst o 6%.
V roce 2010 městská policie zazname nala 25 stíţností , které řešil
inspekční stráţník. V jednom případě bylo shledáno pochybení stráţníka,
ostatní stíţnosti byly hodnoceny jako neoprávněné, mnohdy se jednalo o
stíţnosti účelové . Městská policie rovněţ řešila 22 podnětů k zajištění
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veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě, i zde městská policie přijala
vhodná opatření k potlačení negativních jevů. V ětšinou se jednalo o řešení
dopravní problematiky,

především dlouhodobě odstavená vozidla,

která

v poslední době trápí občany Karlových Varů nejvíc e.
Městská policie nadále uplatňuje nastavený model předešl ých let s
operativním

řešením

podnětů

od

fyzických

a

právnických

osob,

kdy

opodstatněné poţadavky jsou zakomponovány do krátkodobých úkolů se
zpětnou vazbou na oznamovatele . V případě většího probl ému, dochází
k prodluţování termínu kontrolní činnosti nebo přesunutí mezi stál é úkol y.
Občan je tímto způsobem více vtaţen do problematiky a jejího řešení.

VII. ROK 2010 – CÍLE A JEJICH NAPLNĚNÍ
Omezení dopadů nižších finančních prostředků na výkon služby
Podařilo se zajistit odpovídající úroveň výcviku, byť z větší části bylo
nutné výcvik zajistit vlastními prostředky a lidmi. Vedle tréninků sebeobrany,
tematicky zaměřených

zaměstnání

a

taktiky zákroku

se

uskutečnilo

i

zaměstnaní sluţby PCO ve vojen ském protonu v součinnosti s Policií ČR. Nad
rámce plánu proběhlo i školení asertivit y určené především pro sluţbně
nejmladší stráţníky, jehoţ součástí byl i nácvik zvládání stresu.
Náročný byl hlavně upl ynul ý rok především v oblasti udrţení techniky ve
stavu její vyuţitelnosti pro výkon. Stav MKDS je na uspokojivé úrovni a
s výhledem na opravy plánované na rok 2011 lze konstatovat, ţe nedošlo a
nedojde k ţádným zásadním problémům. Op ačná situace je u vozového parku
a proto je nezbytně nutné zahájit obměnu v co nejkratším čase.
Nízkonákladové projekty
Ve snaze zefektivnit sluţbu, vedl vedení městské polici i v důsledku
nedostatku

finančních

prostředků

v rozpočtu

roku

2010

k hledání

tzv,

nízkonákladových projektů. Tři sluţební vozidla byla vybavena vozidlovými
kamerami, jejichţ cena je velmi příznivá a dává skvěl ý poměr cena/výkon.
Nasazení v provozu potvrdilo slušné moţnosti v podobě monitoring prostoru
před sluţebním vozidlem (hlavně v denní době), včetně stanovení přesné

20

Město Karlovy Vary - městská policie

polohy vozidla. Software vedle snímků a aktuální rychlosti vozidla přehrává i
polohu vozidla v mapovém podkladu, přičemţ vyuţívá volně dostupnou
internetovou aplikaci map. Zařízení je vybaveno i funkcí zpětného 30
vteřinového záznamu pro případ dopravní nehody.
Druhým úspěšným projektem je vybavení stejných tří sluţebních vozidel
mini notebooky kategorie EEE. Dobré zkušenosti jsou i s poskytovatelem
datových přenosů. Hlídky tak mohou v rámci preventivně dohledové činno sti
v různých částech města zaznamenávat události a sepisovat ÚZ, čímţ se
logicky zkrátí čas strávený na základně při této administrativní činnosti.

VIII. ROK 2011 – VYTÝČENÉ CÍLE
Technická podpora přímého výkonu služby
Nákup dvou nových vozidel vče tně kompletní výbavy by měl výrazně
napomoci eliminovat problém y s vozovým parkem, které musela městská
policie v poslední době řešit.
Plánovaná oprava,

resp.

obměna

demodulátorů

eliminuje v budoucnu

výpadky v přenosu dat . Navíc se plánuje rozšíření systé mu do Staré Role,
podmínkou realizace je přidělení dotace z Programu prevence kriminalit y
vyhlašované MVČR.
Mobilní obchůzková služba – systémová kontrola okrajových částí
Návrh na zajištění systémové kontroly okrajových částí města formou
obchůzkové sluţby vznikl jiţ v roce 2009. Bohuţel v době finančních úspor
došlo dokonce k řízenému sníţení počtu stráţníků ze 71 na 68. Nyní
zastupitelstvo tuto myšlenku podpořilo a v průběhu roku 2011 (odhad
červen/červenec) v návaznosti na zvýšení počtu stráţníků z e 68 na 72 bude
zřízena mobilní obchůzková sluţba. Kaţdý den bude ve vybraných okrajových
částech slouţit hlídka formou pěší kontrol y. Vozidlo bude slouţit pouze
k přejezdům mezi okrajovými částmi, k převozu osob na Policii ČR a jako
preventivní prostředek (odstavení při pěší kontrole). Skupina 5 stráţníků
vyčleněná na tuto sluţbu získá v krátké době výbornou místní a osobní
znalost a potřebné kontakt y mezi občany. Sluţba je postavena především na
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úzké spolupráci občanů se stráţníky s cílem reagovat v duchu pocitu bezpečí,
jak jej vnímají občané, nikoliv policejní statistiky.

Zpracoval:
Bc. Marcel Vlasák
velitel Městské policie
Karlovy Vary
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Příloha:

Výstupy z tabulových měřičů
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