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I. PERSONALISTIKA
Městská policie Karlovy Vary v roce 2012 na základě rozhodnutí
zastupitelstva města disponovala 7 8 systematizovanými míst y poté, co
v polovině roku byla nově zavedena tzv. kolonádní hlídka. Z celkového počtu
pracovních míst je 7 4 strážníků s osvědčením .
Fluktuace se pohybovala na úrovní 9 %, viz graf č. 1, přičemž dva
strážníci byli propuštěni, tři přešli k jiným bezpečnostním sborům a dva
odešli do „civilu“.
Gra f č. 1
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Na rozdíl od předchozích let se díky zvýšeným požadavkům na zajištění
v ýkonu služby zvýšil výrazněji po čet přesčasových hodin. Po dvou letech se
tak přesčasová zátěž opět přehoupla přes hranici 5.000 hodin, viz graf č. 2.
Gra f č. 2
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Zajímavým údajem je průměrný věk strážníků , který se rok od roku
zvyšuje a to i přes pravidelnou obměnu strážníků. V roce 2012 byla tato
hodnota 38,5 let, a jelikož trend nárůstu neustává, bude se muset organizace
v blízké době zaměřit na problém uplatnění starších pracovníků.
Gra f č. 3
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I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků
V otázce vzdělávání je situace v posledních letech neměnná. Podmínku
středoškolského

vzdělání

zakončené ho

maturitní

zkouškou

nesplňují

2

strážníci. Zatímco v jednom případě lze uplatnit zákonnou výjimku, ve
druhém bude muset strážník ukončit k roku 2015 pracovní poměr, pokud si
však do této doby potřebné vzdělání nedoplní. S trukturu vzdělanosti dokládá
graf č. 4, z něhož je patrný nárůst vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.
Dobrou profesní přípravu potvrzují i výsledky prolongační ch zkoušek
před komisí MV ČR, kde bez jediného zaváhání strážníci obhájili svoji
profesní

způsobilost.

Za

přínosné

vnímáme

prohloubení

spolupráce

s odborníky na bezpečnostní problematiku . Strážníci zařazení do služby PCO
absolvovali zaměstnání na téma „Osaměl ý střelec“ s cílem dosáhnout co
nejefektivnější ochrany obyvatelstva do příjezdu zásahové jednotky. Aktuálně
velmi živé téma a potencionálně velmi vysoké riziko je možné eliminovat
výcvikem, který strážníky na podobné situace náležitě připraví.
Velmi přínosné pro práci strážníků byl o nepochybně odborné školení
v rozsahu 40 hodin; které MP Karlovy Vary realizovala za podpory dotace
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MV ČR; a jež absolvovalo 32 strážníků z Karlovarského kraje, z nichž 22
slouží právě u naší organizace .
Gra f č. 4
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II. VÝKON SLUŽBY
Přím ý výkon služby doznal v roce 2012 několik zásadních změn.
V současné době nejsou podobné změny nijak mimořádné, neboť v rychle se
rozvíjející době reagují na aktuální potřebu společnosti. Nejpodstatnější bylo
zřízení kolonádní hlídky a posílení výkonu v lázeňském území o technickou
podporu v podobě osobních trans portérů Segway. Po utlumení pravidelné
kontrolní činnosti na parkovací ch automatech se výrazně snížila kritika na
zanedbávání okrajových částí města, neboť právě zde začala fungovat Mobilní
obchůzkové služba (dále jen „MOS“). Logicky však došlo k výraznému
útlumu platební morálky řidičů využívající parkovací

automat y. Praxe

potvrdila, že technick ý prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen
„TPZOV“) má výrazně vyšší sankční účinek než výzva pro nepřítomného
pachatele přestupku, čímž je naplněn i účinek preventivní. Městská policie
tak bude nucena v následujícím roce otázku parkovacích automatů řešit.
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Požadavky občanů na přítomnost strážník ů v místě potencionálního
problému kladou vysoké nároky na logisti ku při zachování specializací
jednotlivých hlídek. Přesto se nevyhneme kolizi v nasazení sil a prostředků,
protože

díky

objemu

a

časovému

rozsahu

požadavků

občanů

dochází

k překrývání se stálými úkol y a operativním velením. V řízení mají přednost
pochopitelně prioritní úkol y s okamžit ým dopadem, př esto je nutné zachovat
prostor i pro preventivní kontrolní činnost, která eliminuje negativní jevy do
budoucna. Činnost městské policie by tak i nadále měla zachovávat co možná
největší objektivnosti řešení přestupků a preventivní ho působení. Strážníci
důrazně sankcionují recidivu a závažné porušování právních norem.
Přím ý

výkon

služby

pochopitelně

přivádí

hlídky

do

kontaktu

i

s pácháním trestné činnosti různého charakteru. Činnost strážníků je vůči
Policii ČR fakultativní, provádějí základní úkony a zákroky (zadržení
pachatele, zajištění místa trestného činu či poskytnutí první pomoci) a
zjištěné

poznatky

předávají

nejbližšímu

oddělení

policie

a

to

včetně

pachatele, je-li na místě zadržen. Spolupráce s Územním odborem Polici e ČR
je na velmi dobré úrovni.
Trestná činnost
V roce 2013 strážníci předali 65 případů s podezřením na spáchání
trestného činu, v rámci nichž bylo zadrženo 50 pachatelů, tedy stejný počet
jako loni, viz graf č. 5. Rozložení „záchytů“ se pohybovalo v mezích 2-7
pachatelů za měsíc, přičemž maxima strážníci dosáhli v červnu.
Gra f č. 5
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Události
Vzhledem k nárůstu přesčasových hodin k zajištění akcí ve městě a
pokrytí přímého výkonu městská policie zaznamenal a rekordní počet 49.909
událostí. Oproti loňskému roku se jedná o nárůst ve výši 12,2%. N ejvětší
podíl zaujímá k ontrolní činnost 45%, následovaná dopravou a veřejným
pořádkem. Podíl jednotlivých oblastí zůstává konzistentní.

II. I. Řešení přestupků
Posílení přímého výkonu služby v oblasti lázeňského území (zavedení
služby na osobním transportéru Segway, zavedení kolonádní hlídky) přineslo
samo osobě navýšení řešených přestupků a umožnilo operativnější využívání
motorizované hlídky řešící problematiku dopravy v zónových intervalech .
Strážníci řešili 15.808 přestupků, což představuje meziroční nárůst o 3%.
V případě uložených pokut je výsledek ještě výraznější. Úhrnná výše pokut
činí 3.791.600, - Kč a představuje meziroční nárůst 13%. Trend zvyšujícího
podílu pokut na místě neuhrazených , viz tabulka č. 1, se v posledních třech
letech zastavil.
Ta bu l ka č. 1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

P o d íl ulo že n ýc h N N ( %)

14,4

10,5

12,1

15,3

16,3

17,0

17,2

17,6

P o d íl ne u hr aze n ýc h N N ( %)

11,5

8,4

9,5

11,8

12,4

13,6

12,9

13,4

Ro zd íle m j so u p o ku t y, kte ré p ře stu p ci u h ra d i l i n a MP v zá ko n n é lh ů tě a n ed o š lo t ed y
k je ji ch p o sto u p en í n a o d b o r f in a n c í a e ko n o m ik y za ú če lem d a l šíh o vy m á h á n í.

II. II. Problematika dopravy
Tradičně nejvyšší zastoupení v přestupcích řešených strážníky má
doprava s podílem 86%, jež odpovídá výstupům posledních tří let. Nadále
platí, že převážná část požadavků občanů a vedení města na konkrétní řešení
se

t ýká

dopravy,

přičemž

poměr

žádostí

a

podílu

dopravy je

téměř

konzistentní a to několik posledních let. Je to logický důsledek stavu
infrastruktury a nárůstu osobní dopravy.
Městská policie Karlovy Vary zůstala věrna svému názoru, že měření
rychlosti je doplňkovou činností a zaměřuje se výhradně na problematické
7
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úseky v blízkosti škol a v místech generovaných občanskou nespokojeností
Na místech stanovených Policií ČR , strážníci provedli během roku 24 kontrol
a řešili 419 řidičů (2,6% všech přestupků) .
Preventivní měření rychlosti pomocí tabulových měřičů
Městská policie disponuje výstupy z e šesti tabulov ých měřičů rychlosti
umístěných v ulici
Jáchymovská,

Krále Jiřího/Revoluční, Lidická/Čankovská, Západní ,

Otovická

a

Počernická.

Grafy

dopravní

vytíženosti

v jednotlivých ulicích jsou obsaženy v příloze č. 2, této zprávy.
Získaná data dlouhodobě potvrzují fakt , že značné procento řidičů ve
městě jezdí v rozmezí tzv. „policejní tolerance“. Nejvyšší podíl řidičů
překračujících rychlost 55 Km/hod. je zaznamenáno na ulici Otovická (2 3%),
Jáchymovská (21%) a Počernická (20%). Dlužno dodat, že čísla jsou výrazně
ovlivněna umístěním tabulových měřičů v blízkosti cedulí obce, viz graf č. 6.
Gra f č. 6
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Doprava v klidu
Řešení dopravy v klidu posuzujeme dle jeho forem, dopadu na řidiče a
pochopitelně

jeho

efektivitu,

viz

tabulka

č.

2.

Trend

posledních

let

jednoznačně dokládá nejvyšší efektivitu řešení při použití TPZOV. Z tohoto
důvodu bude městská policie po vyhodnocení platební morálky řidičů na
parkovacích

automatech

v průběhu

roku
8

2013

přistupovat

k zavedení
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pravidelné

motorizované

kontrol y

těchto

míst

ve

spolupráci

s provozovatelem, tedy Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
Ta bu l ka č. 2

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

počet TPZOV

4 768

4 422

5 200

5 665

4 168

4 452

ul o ž e n é s a n kc e ( K č )

1 182 200

1 211 900

1 513 500

1 499 200

1 049 900

1 211 900

počet PPŘ

4 707

6 724

5 303

4 976

6 535

8 062

ul o ž e n é s a n kc e ( K č )

300 400

414 000

297 500

271 400

290 900

383 600

n e d oř e š e n é P P Ř

48%

48%

50%

47%

48%

49%

Systém „3x a dost“ zavedený u výzev pro nepřítomné řidiče dopravních
přestupků s cílem minimalizovat recidivu přináší dílčí výsledky. V roce 2012
došlo k výraznému nárůstu v dořešení, neboť 50% úspěšnost pochopitelně
generuje velké množství recidivy. Strážníci takto vyřešili 448 dopravních
přestupků (+124%!), z toho v 147 případech (+126%) byla uložena bloková
pokuta v úhrnné výši 181.000,- Kč (+133%). Průměrná výše pokut y 1.231,Kč jasně deklaruje zpřísněný režim hodnocení opakovaných a neřešených
přestupků ze strany přestupců .
V roce 2013 silniční zákon zavadí novou formu řešení právě u těchto
přestupků. Praxe ukáže, nakolik se legislativcům podařilo problém osoby
blízké

vyřešit,

v tomto

momentě

však

již

můžeme

konstatovat,

že

administrativní zátěž pro městskou policii a dotče ný odbor magistrátu města
bude znatelný. Lze očekávat kompletní zpracování cca 300 přestupků
měsíčně.

Odtahy:
Strážníci během roku nařídili 689 odtahů, z nichž bylo 390 dokončeno.
Na pokutách bylo uloženo 231.000,-Kč. Oproti předešlému roku došlo
k poklesu o 22%. Na propadu se podepsal především závěr roku.
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II. III. Problematika veřejného pořádku
V oblasti veřejného pořádku došlo k nárůstu událostí stejně jako v dopravě.
Velký vliv na tuto skutečnost má činnost dnes již zavedené mobilní
obchůzkové služby (výrazně ubylo stížnost z okrajových částí města na
absenci uniform y) a nově zřízení kolonádní hlídky. Navýšení kapacit y útulku
pro ps y vyřešilo problém y s ustájením, které trápil y městskou policii
v předešlém období, zároveň skončil y zbytečné stížnosti.
Kontroly psů

935

Odchyt psa

209 odchytů

Doručování písemností

324 úkonů (pokles žádost í)

Zjištěna skládka

1.237 předaných případů

Zjištěn nebezpečný odpad

261 předaných případů

Vrak vozidla

152 vyřešených případů

Čistota města:
Dlouhodobá kvalitní spolupráce s technickým odborem p řispívá k rychlé
reakci na zjištěn é problém y. Informační propojení nabízí administrativně
jednoduché, ale velmi efektivní vedení agendy se všemi vstupy a výstupy
k realizaci zjištěných závad ve veřejném pořádku. Primárně se jedná o
skládky, nebezpečný odpad a vraky.
Výkon obecně prospěšných prací je administrován městskou policií a
prováděn na hřbitovní správě. Model se osvědčil, nebo ť potrestaní s dobrými
pracovními návyky se k městské policii dostávají sporadicky a ti zbylí
potřebují pravidelný dohled. V r oce 2012 bylo odpracováno ve prospěch
města 1.396 hodin, při realizaci 14 návrhů na přeměnu trestu . Spolupráci s
Probační a mediační služb ou lze nadále hodnotit jako velmi dobrou .
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Ubytovny:
V loňské zprávě jsem se na tomto místě obšírněji věnoval problematice
bezdomovectví, letos to budou ubytovny. Karlovy Vary patří mezi města,
která se nijak výrazně nemusela pot ýkat s problém y sociálně vyloučených
lokalit. To byl také důvod, proč se zpočátk u nezapojilo do projektu MVČR
pod názvem Úsvit. S nastanuvšími sociálními rozdíl y v naší společnosti
nabývají na významu ubytovny pro sociálně slabší občany, které mnohdy
nemají za cíl řešit problém bydlení, ale spíše na něm parazitovat, což bylo
mnohokrát

medializováno.

S přibývajícím

počtem

soukromých

ubytoven

detekuje městská policie, ale i odbory magistrátu města či vedení města
stížnosti občanů. Ty se pochopitelně týkají soužití se sociálně slabšími
občany, kteří mají jiné žebříčky hodnot a přinášejí d o mnohdy klidných
sídlišť negativní dopady svého jednání. Jakýkoliv další problém je pak
logicky společností přiřknut právě těmto občanům.
Městská policie není sociálním orgánem, ale s nárůstem stížností se
pochopitelně

zabývá

m yšlenkou

eliminovat

nežádouc í

vlivy

sociálně

vyloučených objektů na každodenní život města. Jelikož ubytovny nejsou
lokalizovány za městem, ale právě naopak , jsou součástí zdejších sídlišť,
musí se zaměřit na častější kontrolní činnost, což si žádá nemalé personální
nároky. Z tohoto důvodu byl rozšířen MKDS v Tuhnicích, aby monitoringem
okolí dvou ubytoven byl částečně nastolen veřejný pořádek. U městských
ubytoven, konkrétně na Úvalské ulici došlo k zřízení nové služby, kterou
zajišťuje 5 asistentů prevence kriminality. Vedle mnoha úk olů jako dohled
před spádovou základní školou či spolupráce s pracovnicemi sociálního
odboru, mají přispět ke zlepšení bydlení na ubytovně a její přirozené
začlenění do sídlištní struktury.
Komplexnost řešení pak doplňují navazující projekt y Mobidik – mobilní
dětský interaktivní klub, který se výhradně zaměřuje na děti a mládež ze
sociálně vyloučených objektů ve snaze o zajištění volnočasových aktivit.
Poslední

projektem

je

zřízení

mobilního

kamerového

bodu

s ovládací

technologií a možností implementace do stávajícího MKDS, čímž by městská
policie získala aktuální výstup z okolí problémových ubytoven.
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Uvedené tři projekt y v celkové sumě převyšující 2 mil. Kč předloží městská
policie jako žádosti o dotaci na MVČR. Budou -li úspěšné, lze očekávat
zvýšenou preventivní aktivitu právě v dané oblasti.

Převozy na PAZS:
Po třech letech nastal v této oblasti pokles, když strážníci realizovali 36
převozů osob na protialkoholní záchytnou stanici (dále „PAZS“) , což je
pokles o 33%. Z celkového počtu převozů bylo 16 na žádost PČR. Pokles
převozů je pozitivní především z pohledu v ysoké časové náročnosti a dočasné
absence strážníků ve městě. Nejčastější „klient“, bezdomovkyně Štolfová ,
opět zaměstnala strážníky při 8 převoz ech, a to i přes skutečnost, že byla
měsíc hospitalizována v ústavu Dobřany.

III. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP
Technologická podpora výkonu služby, rovná se efektivní činnost a
další odborný růst strážníků . Je nezbytné si však uvědomit, že po úvodní ch
investicích, přichází v dalších letech na řadu běžná údržba systému a tím i
nároky na běžné výdaje.

III. I. Městský kamerový dohlížecí systém
Snahou městské policie je Městský kamerový dohlížecí systém přenést
z mikrovlnných tras na optický kabel. V roce 2012 bylo tedy prioritní zajistit
údržbu a systém udržet ve funkčním stavu. Přesto byl a koncem roku
realizována operativně instalace nového kamerového bodu na Krymské ulici
s cílem monitorovat neutěšený stav v okolí dvou soukrom ých ubytoven.
V roce 2012 bylo zaznamenáno 1. 134 podnětů. V 9 případech se díky
kamerám podařilo zadržet pachatele trestného činu. Nad to je systém často
využíván Policií ČR, která rovněž disponuje on-line propojením s aktivním
ovládáním. Převážná část podnětů (8 0%) je zaznamenána během denní služb y.
Jednak Karlovy Vary „žijí“ více přes den a jednak v noční době je systém
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limitován svými technickými možnostmi. Nejzávažnější případy však MKDS
detekuje právě v noci.

III. II. Pult centrální ochrany
Městská policie provozuje již od roku 1992 pult centrální ochrany (dále
jen „PCO“), na němž střeží aktuálně 72 objektů města. Převážně se jedná o
budovy magistrátu, škol y, školky a další příspěvkové organizace města . Díky
tomu šetří městská policie městu nemalé finanční prostředky. V průběhu roku
vyjížděli strážníci na 917 signálů (+17%). Během 12-ti hodinov é služby
vyjíždějí strážníci v průměru na 1,3 výjezdu.
Z 8 ostrých výjezdů (zadrženo 7 pachatelů), bylo 3 x aktivováno tlačítko
nouze a to se 100% úspěšností zadržení pachatele .

III. III. Vozový park
Vozový park je po investiční akci opět v odpovídajícím stavu a jediným
případem k řešení je tak vozidlo určené k přepravě osob na PAZS. Investice
do odpovídajícího převozového vozu se blíží milionu korun, a proto se nabízí
varianta s převzetím ojetého od záchranné lékařské služby. Nutné investice do
generální opravy nedosahují podle servisního posudku ani 10% výše uvedené
investice. Varianta se tedy s ohledem na objem najet ých kilometrů jeví jako
výhodná. Absence většího vozidla, které by umožnilo přepravu strážníků,
v rámci střeleb a výcviků není v současnosti záležitost k řešení.

III. IV. Ostatní prostředky
V předešl ých výročních zprávách byl y obsaženy informace k digitální
radiové sítí s GPS zařízením, notebookům ve vozidlech s on-line připojením
do informačního systému a vozidl ovým kamerám se záznamem a GPS .
Rok 2012 přinesl MP nového po mocníka v podobě dvou osobních
transportérů Segway, díky nimž je l ázeňská hlídka v současné době schopna
pokrýt větší území a ve vyšší intenzitě, což dokládají data ze systému
Segwatch. Přestože hlídky nevyužijí transportéry v 100%; probíhají statické
kontrol y dopravy či součinnostní opatření; najezdí průměrně 26 km za službu.
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Porovnáním řešených událost i a pokut zjistíme, že nasazení transportérů
vedlo k jejich nárůstu o 43%, resp. 82%. V plném rozsahu by se měla
efektivita projevit v roce 2013.
Operativní využití lázeňské hlídky v této lokalitě umožňuje navíc
s ystémovější využití motorizované hlídky, která od května vykazuje výrazně
dopravní charakter. V rámci zónového řešení se daří eliminovat nejzávažnější
prohřešky v klidové dopravě. Jednoznačně lze konstatovat, že toto opatření
koreluje se zvýšenými statistickými výstupy oproti předchozímu roku.

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 blíže zmíněno v příslušných pasáží výroční zprávy. Data
od roku 2002 do roku 201 2 představují dostatečný vzorek s vypovídající
hodnotou.
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V. PREVENCE KRIMINALITY
Činnost oddělení prevence kriminalit y a dohledu je prezentována
v příloze č. 1 Výroční zprávy Městské policie Karlovy Vary. Profesionální
činnost strážníků zařazených ve zmíněném oddělení výrazně zvyšuje prestiž
naší organizace. V roce 2012 jsme z dotačního titulu prevence kriminalit y
financovali třetí ročník Senior Akademie, sociologický průzkum zaměřený na
pocit

bezpečí

a

tři

fotopasti

s tabletem

k monitoringu

problémových

odlehl ých míst.

VI. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN
Veřejnost

je

standardně

informována

o

činnosti

městské

policie

prostřednictvím médií, Radničních listů a web ových stránek. Velitel MP na
pravideln ých poradách předává primátorovi města informace o aktuální
činnosti městské policie za upl ynul ých 14 dní, včetně měsíčního s tatistické
zhodnocení výkonu.
Podnět y občanů jsou průběžně zanášeny do systému EKI a následně
v rámci zpětné vazby vyhodnocovány. Komunikace s veřejností je přitom
zajišťována několika kanál y. Prvním jsou podnět y občanů předávané rubrikou
„Napište nám“, druhým internetový portál „Závady a nedostatky“, třetím e mailový kontakt na strážníky-úsekáře a čtvrt ým pak telefonická oznámení.
V průběhu roku zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti OP IS příjem
27.006 telefonátů s různými oznámeními či žádostmi o pomoc (zaznamenán
pravidelný meziroční nárůst , tentokrát o 7%). Na tísňovou linku 156 bylo
přijato 6.576 telefonátů, což představuje po delším časovém úseku pokles o
7%. Operátoři navíc odbavili radioprovoz s více jak 71 tis. relací.
V roce 2012 městská policie zaznamenala 80 stížností , které řešil
inspekční strážník. Ve třech případech bylo shledáno pochybení strážníka,
žádné však nebylo zásadního charakteru. O statní stížnosti byl y hodnoceny
jako neoprávněné, mnohdy se jednalo o stížnosti účelové , což následně
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prokázala záznamová technika. Městská policie

dále řešila 8 podnětů

k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě, i zde městská policie
přijala vhodná opatření k potlačení negativních jevů. Nejčastěji se jednalo o
dopravní problematiku. Podrobnou zprávu inspekčního strážníka obdržel
primátor města, který se sám na kontrole v loňském roce podílel.

VII. ROK 2012 – CÍLE A JEJICH NAPLNĚNÍ

MKDS
Operativní rozšíření MKDS v rámci monitoringu problémové lokalit y
v okolí dvou soukromých ubytoven v Tuhnicích se realizovalo koncem roku .
Nový digitální spoj se podařilo implementovat do stávajícího záznamového
zařízení.
Vzdělávání strážníků
V roce

2012

proběhlo

již

výše

zmíněné

odborné

školení

strážníků

karlovarského kraje, přičemž realizátorem projektu s finanční podporou
MVČR byla naše městská policie. Rozsah školení včetně jeho zaměření
naplnil předpoklady pro odborný růst strážníků.
Zefektivnění hlídkové služby v lázeňském území
Zařízení, které v republice již využívají několik let městské policie, ale i
další ozbrojené složky budilo zpočátku trochu rozpaky. Nasazení osobních
transportérů v červnu 2012 se ukázalo jako velmi dobré, neboť větší mobilita
byla hojně využívaná v rámci všech společenských akcí pořádaných ve městě.
Lázeňské hlídky nejenže zvýšil y svůj operační rádius (v průměru za směnu
najezdili strážníci o 10 km více než při pěší variantě) při zachování
důležitého bezprostředního kontaktu s veřejností. Zvýšil se r ovněž počet
řešených událostí a přestupků. V neposlední řadě pak operativnost této služby
umožnila změnu v činnosti dopravní motorizované hlídky. Od července pak
zřízením tzv. kolonádní hlídky došlo k permanentnímu dennímu střežení
kolonád a souvisejících prostor.
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Technická podpora přímého velení
Vozidlové

kamery

s on-line

výstupem

na operační

středisko

zvyšují

výrazně efektivitu řízení. Strážník úkolující kolegy má okamžitou vizuální
odezvu z místa dění a může tedy bez časové ztrát y reagovat na situaci či dílčí
podnět y. Z finančních důvodů byl tento projekt odložen s tím, že v roce 2013
bude realizován u jednoho vozidla a po anal ýze bude rozhodnuto o případném
rozšíření do všech vozidel.

VIII. ROK 2013 – VYTÝČENÉ CÍLE

Příprava fyzické integrace - projekt
V rámci schválení věcného záměru fyzické integrace operačních středisek
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a Městské policie Karlovy
Vary zastupitelstvem města, se v roce 2013 zpracuje projekt. Ten bude vedle
samotné integrace řešit i modernizaci MKDS, resp. jeho transformaci na
optickou

síť.

Projekt

byl

dle

původního

plánu

z technických

a

administrativních důvodů posunut o jeden rok.

Projekty prevence kriminality
1) Asistenti prevence kriminality
2) Rozšíření MKDS o mobilní kamerový bod do lokality ubytoven
3) Mobidik – mobilní dětská interaktivní klubovna
Statutární město Karlov y Vary se pot ýká s problém y v okolí ubytoven.
Městská policie Karlovy Vary zpracovala tři projekt y v této sociální oblasti
s cílem

získat

dotační

podporu

MVČR.

Projekt

„Asistenti

prevence

kriminalit y“ byl zahájen již počátkem roku a více je rozpracován v kapitole
II.III.
Zpracoval:
Bc. Marcel Vlasák
velitel Městské policie
Karlovy Vary
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Příloha č. 1
Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2012
A) Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních
V roce 2012 proběhlo celkem 526 besed. V mateřských školách se uskutečnilo 27 besed,
na základních školách 377 a na středních 122.

Besedy leden – prosinec 2012
MŠ
4
LEDEN
5
ÚNOR
6
BŘEZEN
2
DUBEN
3
KVĚTEN
0
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
0
ZÁŘÍ
1
ŘÍJEN
6
LISTOPAD
0
PROSINEC
27
CELKEM

ZŠ

SŠ

41
35
43
41
55
22
Letní prázdniny
Letní prázdniny
14
48
45
33
377

26
19
14
20
6
0

0
13
20
4
122

Na 1. stupních základních škol byla největší pozornost věnována žákům 2. a 3. ročníků,
kteří jsou zapojeni do projektu ,,Ajaxův zápisník“. Zde proběhla 201 besed. Na 2. stupni
základních škol se tradičně 6. – 9. ročníky zapojily do projektu ,,Street Law“. Preventisté
věnovali problematice zvyšování právního vědomí žáků 176 besed. Stejný projekt byl
aplikován i na středních školách, zde se konaly 122 besedy.
Nejčastěji probíranými tématy v rámci projektu ,,Street Law“ byla šikana + kyberšikana,
drogové závislosti a diskriminace. Což jasně naznačuje hlavní problémy školní mládeže,
potažmo celé společnosti.
V rámci navazujících aktivit na SVI proběhlo 14 besed ve Středisku výchovné péče, 2
besedy v dětské léčebně Mánes a 1 beseda v Domově pro mentálně postižené v Rudné u
Nejdku. Ve dvou případech proběhla exkurze na OPIS spojená s prezentací městské policie a
její preventivní činností a to pro žáky základní školy Poštovní a pro studenty VOŠ, obor
sociální pedagogika.
B) Práce se seniory a zdravotně postiženými občany
Dotčené subjekty: Český svaz důchodců, Klub osamělých seniorů, Svaz neslyšících a
nedoslýchavých, Sdružení zdravotně postižených, Tyflocentrum, Armáda spásy, KV senior,
Dům s pečovatelskou službou – Východní, Dům s pečovatelskou službou – Jateční, Dům
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s pečovatelskou službou – Severní, Dům s pečovatelskou službou – Sedlecká, Dům
s pečovatelskou službou – Závodu Míru a Domov důchodců - Stará Role.
Přednášená témata: Ne-bezpečný věk – jak se nestát obětí trestného činu, Prevence násilné
kriminality, Jak přežít v moderním světě dopravy, Formy zabezpečení majetku, Vidět a být
viděn, Je zbytečné se trápit, když nemusíte.
Počet přednášek:

25

3. ročník Senior akademie
Přednášená témata: Prevence násilné kriminality, Trénink paměti, Psychologie vztahů,
Prevence domácího násilí, Prevence majetkové kriminality, Asertivní komunikace pro
seniory.
Počet přednášek: 21
C) Akce pořádané oddělením prevence nebo s jeho účastí
Výčet 20 akcí:
 21. dubna – HM Globus – akce s Červeným křížem ,,Bezpečně v dopravě
 25. dubna - Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ I. a II. stupeň.
Dopravně bezpečnostní soutěž pro žáky základních škol ve spolupráci s BESIPEM.
 6. května – Hlavní pošta, ukázky MP + ostatní složky IZS v rámci doprovodného
programu k zahájení lázeňské sezony.
 10. - 16. května (4dny) projekt ,,Bezpečně na in-line bruslích“ pro I.stupeň ZŠ ve
spolupráci s OS Sportgen a ČČK, KV-Aréna
 10. května – Exkurze na letiště ZŠ-Vančurova
 11. května - SOS-cvičení zdravotních týmů, Svatošské skály
 15. května - Krajské kolo dopravní soutěže pro ZŠ
 17. května - ukázky vybavení a činnosti MP v MŠ-Truhlářská
 24. května – Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ praktické a speciální
ve spolupráci s BESIPEM.
 25. května – Bublava – prezentace projektu ,,Právo pro každého“ pro preventisty Policie
ČR v Karlovarském kraji.
 7.- 8. června – Strážník očima dětí XI. ročník - vyhlášení výtvarné soutěže pro MŠ
 12. června – Sportovní den s Ajaxem - MP Karlovy Vary, MP Sokolov a PČR Karlovy
Vary, sportovně vzdělávací akce pro žáky I.stupně ZŠ
 16. června – akce pro veřejnost s Infocentrem města na Rolavě - Den s městem
 18., 19., 21. červen – Dny pro MŠ na DDH
 Akce pro předškolní děti na dětském dopravním hřišti spojené s výukou základů dopravní
výchovy a jízdy na koloběžkách
 23. června – Den záchranářů – ukázky IZS, areál ROLAVA od 13:00
 25.června – Poznej město s MP K.Vary – poznávací soutěž pro studenty SPgŠ
 9. září – Diana – den pro děti – soutěže, ukázky z činnosti MP
 17. září – DDH – den pro děti ZŠ v rámci Evropského týdne mobility – soutěže, teorie a
praxe pohybu chodců a cyklistů v silničním provozu
 22. září - MČR hasičů ve vyprošťování z havarovaných vozidel – doprovodný program,
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ukázky techniky a činnosti MP
 4. října – Putovní pohár MP – XI. ročník
D) Vzdělávání preventistů





6. března seminář na KÚ – Nové směry v extremismu
22. – 23. listopadu - Žinkovy – vzdělávací seminář BESIP
26. – 28. listopadu – Jablonec n. Nisou – seminář preventistů městských policií
19. prosince – Krajská konference prevence kriminality

Zpracovala:
Mgr. Kamila Hofmanová
vedoucí oddělení prevence a dohledu
Městská policie Karlovy Vary
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Příloha č. 2
Výstupy z tabulových měřičů

Krále Jiřího
průměrná hodinová vytíženost
1. 1. - 31. 10. 2012
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8:01-9:00

7:01-8:00

6:01-7:00

5:01-6:00

4:01-5:00

3:01-4:00

2:01-3:00

1:01-2:00

0:01-1:00

20:01-21:00

300
250
200
150
100
50
0

19:01-20:00

Čankovská
průměrná hodinová vytíženost
1. 11. - 31. 12. 2012

19:01-20:00

18:01-19:00

17:01-18:00

16:01-17:00

15:01-16:00

14:01-15:00

13:01-14:00

12:01-13:00

11:01-12:00

10:01-11:00

9:01-10:00

8:01-9:00

7:01-8:00

6:01-7:00

5:01-6:00

4:01-5:00

3:01-4:00

2:01-3:00

1:01-2:00

0:01-1:00

Statutární město Karlovy Vary - městská policie

Lidická
průměrná hodinová vytíženost
1. 1. - 31. 10. 2012

400
350
300
250
200
150
100
50
0
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22:01-23:00
23:01-24:00

23:01-24:00

20:01-21:00

19:01-20:00

18:01-19:00

17:01-18:00

16:01-17:00

15:01-16:00

14:01-15:00

13:01-14:00

12:01-13:00

11:01-12:00

10:01-11:00

9:01-10:00

8:01-9:00

7:01-8:00

6:01-7:00

5:01-6:00

4:01-5:00

3:01-4:00

2:01-3:00

1:01-2:00

0:01-1:00

21:01-22:00

800
700
600
500
400
300
200
100
0
22:01-23:00

Počernická
průměrná hodinová vytíženost
1. 1. - 31. 12. 2012

21:01-22:00

20:01-21:00

19:01-20:00

18:01-19:00

17:01-18:00

16:01-17:00

15:01-16:00

14:01-15:00

13:01-14:00

12:01-13:00

11:01-12:00

10:01-11:00

9:01-10:00

8:01-9:00

7:01-8:00

6:01-7:00

5:01-6:00

4:01-5:00

3:01-4:00

2:01-3:00

1:01-2:00

0:01-1:00

Statutární město Karlovy Vary - městská policie

Západní
průměrná hodinová vytíženost
1. 1. - 31. 12. 2012

800
700
600
500
400
300
200
100
0
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20:01-21:00
21:01-22:00
22:01-23:00
23:01-24:00

21:01-22:00
22:01-23:00
23:01-24:00

18:01-19:00

17:01-18:00

16:01-17:00

15:01-16:00

14:01-15:00

13:01-14:00

12:01-13:00

11:01-12:00

10:01-11:00

9:01-10:00

8:01-9:00

7:01-8:00

6:01-7:00

5:01-6:00

4:01-5:00

3:01-4:00

2:01-3:00

1:01-2:00

0:01-1:00

20:01-21:00

350
300
250
200
150
100
50
0
19:01-20:00

Otovická
průměrná hodinová vytíženost
1. 1. - 31. 12. 2012

19:01-20:00

18:01-19:00

17:01-18:00

16:01-17:00

15:01-16:00

14:01-15:00

13:01-14:00

12:01-13:00

11:01-12:00

10:01-11:00

9:01-10:00

8:01-9:00

7:01-8:00

6:01-7:00

5:01-6:00

4:01-5:00

3:01-4:00

2:01-3:00

1:01-2:00

0:01-1:00

Statutární město Karlovy Vary - městská policie

Jáchymovská
průměrná hodinová vytíženost
1. 1. - 31. 12. 2012

700
600
500
400
300
200
100
0

