
Městská policie Karlovy Vary 

1 

 

 

Zpráva 

 
o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech        14. února 2018 



Statutární město Karlovy Vary 

Městská policie Karlovy Vary 

2 

 

Obsah 
I. ÚVOD .................................................................................................................................................................. 3 

II. PERSONALISTIKA .......................................................................................................................................... 3 

II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků ............................................................................................................. 5 

II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků ................................................................................................................... 6 

III. VÝKON SLUŽBY ............................................................................................................................................ 6 

III. I. Řešení přestupků ........................................................................................................................................ 8 

III. II. Oblast dopravy ......................................................................................................................................... 8 

III. III. Oblast veřejného pořádku...................................................................................................................... 10 

III. IV. Aktuální problémy ................................................................................................................................ 11 

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP ........................................................................................ 13 

IV. I. Informační systém ................................................................................................................................... 13 

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém ...................................................................................................... 13 

IV. III. PCO a RDST ......................................................................................................................................... 15 

IV. IV. Vozový park ......................................................................................................................................... 15 

V. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ .......................................................................... 15 

VI. PREVENCE KRIMINALITY ........................................................................................................................ 18 

VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN ................................................................................................................. 18 

VII. I. Vnitřní kontrola ...................................................................................................................................... 18 

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE .................................................................................................................... 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Karlovy Vary 

Městská policie Karlovy Vary 

3 

I. ÚVOD 
 

Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary seznamuje odbornou i 

laickou veřejnost s činností organizace za uplynulé období .  Rok 2017 byl 

významný z pohledu 25. výročí od založení MP v Karlových Varech. Zpráva 

se již tradičně věnuje otázkám  lidských zdrojů, technologické vybavenosti a 

hodnotí dílčí statist ické údaje, popřípadě seznamuje s jejich dlouhodobým 

vývojem. Její  nedílnou součástí jsou komentáře k aktuálním problémům města 

v oblasti zajišťování místních záležitostí  veřejného pořádku a bezpečnosti. V 

posledních letech jsou návrhy řešení či jejich realiz ace provázány na výstupy 

ze Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary. 

V přílohách výroční zprávy je prostor věnován oblasti prevence kriminality ,  

spolupráci s PaMS  a hodnotícím zprávám obvodních odděl ení PČR . 

               

 

 

II. PERSONALISTIKA 
 

Městská policie Karlovy Vary disponuje 94 systematizovanými místy ,  z 

čehož 74 pozic tvoří  strážníci s platným osvědčením.  Problémy s naplněním 

personálního stavu se i přes přijatá opatření nedaří vyřešit. Městská policie se 

v potýkala s průměrným propadem 12 strážníků, což výrazně ovlivňovalo 

plnění úkolů a bylo nezbytné opět výraznou měrou zatížit rozpočet čerpáním 

přesčasových hodin.  

Opatření v podobě zavedení náborového příspěvku ve výši  50 tis. Kč, 

který je zčásti vyplacen po úspěšném složení odborných zkoušek a zčásti je 

vyplácen po dobu 24 měsíců od nástupu, nemá požadovaný efekt a v 

konkurenci j iných bezpečnostních složek je nízký. Úprava mzdových 

podmínek přispěla k stabil izaci stávajících pracovníků, dlužno dodat,  že 

největší podíl na odchodech byl jednoznačně zaznamenám ve věkové kategorii  

do 30 let (7 z 9) a s max. délkou služby do 5 let (8/9) .  Zaměstnavatel se 

rovněž snažil zlepšit benefity,  ovšem na aktuální nabídku konkurence 

nedosáhne.  



Statutární město Karlovy Vary 

Městská policie Karlovy Vary 

4 

V roce 2017 nastoupil i 4 noví  strážníci (2 přestupy od MP), ovšem  9 jich 

MP opustilo (4 přestupy k MP), čímž se potvrdila prognóza z loňského roku .  

Nové strážníky se navíc podařilo získat až od srpna , viz graf č.1 .  

Fluktuace  

Graf č .  1  

Nárůst přesčasových hodin byl ovlivněn především výše popsanou 

personální situací v kontextu se zajištěním významných společenských akcí v 

Karlových Varech. Přesčasové hodiny však byly čerpány i pro zajištění 

základních činností,  přestože již byly provedeny po mnoha letech dílčí  

redukce v přímém výkonu služby .  Výkaz přesčasů  již několik let stoupá a 

aktuálně dosáhl výše 11.540 hodin ,  viz graf č.  2.  

Předčasové hodiny  

 

Graf č .  2  

Zatímco ukončení pracovního poměru se týká převážně mladších 

pracovníků, v nástupech dominují ti  starší. Parametr průměrného věku 
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strážníků, který poslední roky sledujeme, se tak opět zvýšil  a nově činí už 44 

let ,  viz graf č. 3 .  Hranici 50 let překročilo j iž 17 strážníků .  Pozitivem tak 

nadále zůstává stabilizace pracovního kádru, která však má z dlouhodobého 

hlediska i  negativní konsekvence, pokud nedochází k plynulému přísunu 

nových a mladých pracovníků .     

 

 

Graf č .  3  

 

II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků 

 
Novela zákona o obecní policii  sice rozšířila okruh možných uchazečů o 
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II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků 
 

Městská policie podporuje zvyšování odbornosti a kvalifikace, k čemuž 

přispívá i spolupráce s Policejní akademií v Praze v oblasti celoživotního 

vzdělávání .  Z celkového počtu 62 strážníků má 10 vysokoškolské vzdělání, tři  

studují VŠ, ostatní mají středoškolské vzdělání s maturitou .  

Rok 2017 však byl výjimečný tím, že poprvé po 17 letech velitel zrušil  

přezkoušení z fyzické zdatností z důvodu vysokého čerpání přesčasových 

hodin. Výcvik byl redukován na potřebné minimum, aby bylo možné zajistit  

výkon  služby. Toto omezení je logické, nesmí však trvat  dlouho, neboť se 

nepříznivě projeví na odborné kvalitě strážníků.  

 

 

III. VÝKON SLUŽBY 
 

Statist ické vyhodnocení služby jednoznačně ukazuje dlouhodobý trend v 

ČR i v Karlových Varech, tedy vysoký podíl řešení dopravy. Další činností  s 

vysokým procentem zastoupení je kontrolní činnost, zde však došlo k 

výraznějšímu propadu oproti předešlým letům, neboť prioritní byly ostatní  

sledované činnosti.  Na celkovém snížení evidovaných událostí se vedle 

zmíněné kontrolní činnost podílí přestupky, což bude vysvětleno v dalším 

textu.  

Novinkou letošního roku bylo zřízení taxi týmu, který je složen z 

vybraných strážníků, kteří se v rámci plánovaných akcí zaměřují na aktuální 

problémy provozování taxislužby na území města.  Po Praze a Brně, jsou tak 

Karlovy Vary třetím městem, kde se MP této problematice věnuje.  

Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary je nadále velmi úzká, 

pravidelná kontrola zaměřená na plnění poplatkové povinnosti  řidičů vykazuje 

nadále vysoké tržby do městské pokladny ,  byť v roce 2017 došlo po několika 

letech neustálého růstu k jeho zastavení , viz graf č.4 .  
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Graf č .4  

Zarážející je nadále  nízký podíl úhrady prostřednictvím sms -parkovného, 
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plánování společných opatření .  V roce 2017 se převážně jednalo o zajišťování 

společensky významných akcí jako je MFF, 1/2 maraton, Světový pohár v 

triatlonu, hokejové zápasy, volby apod. Společně proběhly i dílčí  akce 

zaměřené na požívání alkoholu mládeží a dopravně bezpečnostní akce .  V 

oblasti trestné činnosti je úloha MP vůči Policii ČR pochopitelně subsidiární ,  

provádí  základní úkony a zákroky (zadržení pachatele  či zajištění místa 

trestného činu) a zjištěné poznatky předává  nejbližšímu oddělení policie  a to 

včetně pachatele, je - li  na místě zadržen.   
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V roce 2017 strážníci zadrželi 32 pachatelů .  Oproti předešlému roku 

došlo k poklesu této sledované hodnoty, jak dokládá graf č. 5. Nejúspěšnější  
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Graf č .  5  

Události  

Počet událostí koresponduje s výše uvedeným. Personální  podstavy se 

logicky odrazily na statistických výstupech.  Hodnota 37.259 značí pokles cca 

7,5 tis .  událostí, přičemž nejvyšší propad je zaznamenán u kontrolní činnosti  

(o 25%) a přestupků (o 12%). Ostatní sledované ukazatele jsou stabilní a 

podtrhují nutnost zaměření na prioritní úkoly MP . To dokládá i vniklý 

paradox, kdy sice došlo k meziročnímu poklesu vyřešených přestupků, jejich 

meziroční podíl  na všech událostech však naopak zaznamenal 4% nárůst.  
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srovnatelně, jediný propad je v domluvách. To potvrzuje i celková suma 

uložených pokut ve výši 2.562.600, - Kč, která je nižší jen o 200 tis. Kč.  
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rychlosti bylo v roce 2017 nejnižší za posledních několik let, kdy strážníci  

projednali "pouze" 73 přestupků.  

Podíl dopravy na řešených přestupcích je 94,5%, což je nadále 

neudržitelné a v roce 2018 bude nutné posunout výkon více ve prospěch 

veřejného pořádku, v němž nyní dominuje především zaměření na kontrolu .   

 

Doprava v klidu  

Řešení dopravy v  kl idu posuzujeme dle jeho forem, dopadu na řidiče a 

pochopitelně jeho efektivity,  viz tabulka č. 1. V roce 2017 došlo k poklesu 

užití tzv.  TPZOV  v době konání MFF ,  kdy nebylo možno z časových důvodů 

reagovat na problémy s parkováním jinak, než využíváním výzev (PPŘ)  

zároveň se zvýšila průměrná pokuta za projednávaný přestupek evidovaný v 

PPŘ. Z důvodů personálního podstavu vedení MP přijalo stejné opatření od 

1.11.2017, kdy se primárně začaly využívat k řešení špatného parkování již 

zmíněné výzvy. Toto opatření na jedné straně generuje čas na větší zapojení 

do veřejného pořádku, na druhé však klade větší administrativní zátěž na 

aparát  počínaje dozorčí  službou a konč e právním a kontrolním oddělením.  

Nadále městská policie uplatňuje princip mapovaní si tuace s přijetím 

postupných opaření, počínaje projednáním  případné dopravní změny s 

dotčenými orgány města, přes využívání upozorňovacích lístků v rámci 

informační kampaně, až po sankční postihy.  

 

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet  TPZOV  4  452 5  830 7  805 6  713 5  944 3  901 

uložené sankce (Kč)  1  211  900 1  512  300 1  965  820 1  601  500 1  354  000 996  714 

počet  PPŘ  8  062 7  543 6  738 6  653 5  426 6  493 

uložené sankce (Kč)  383  600 449  100 378  660 536  330 567  550 808  400 

nedořešené PPŘ  49% 7 ,5% 5 ,7% 4% 4% 11% 

Tabulka  č.  1  
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Odtahy: 

Strážníci během roku nařídili 126 odtahů ,  z nichž bylo 109 dokončeno .  

Na pokutách strážníci uložili 14.300,-Kč .  Další meziroční pokles podtrhuje 

trend předešlých let.  Městská policie v současné době nedisponuje personální  

kapacitou pro zřízení hlídky, která by se věnovala této časově velmi náročné 

činnosti  a proto dochází k nařízení odtahů v rámci zjištění závažných 

přestupků anebo při  akci v problémové lokalitě. Operativnost výjezdu ze 

strany DP je aktuálně velmi nízká, neboť společnost nasazuje vozidlo při  

jiných ekonomicky výhodnějších úkonech.  

 
 

III. III. Oblast veřejného pořádku 

Městská policie velmi podtrhuje důležitost kontaktu s občanem při  

zajišťování místních záležitostí  veřejného pořádku , neboť jde o  rozhodný 

aspekt . Občan má  bezesporu silnou motivaci k zajištění pořádku v místě 

svého bydliště a navíc  je výborně obeznámen se situací a může  tedy 

strážníkům poskytnou cenné informace. Spolupráce občanů je v době zvýšené  

lhostejnosti či možné  apatie společnosti  neocenitelným pomocníkem .  Městská 

policie je služba občanům .  Významným pomocníkem může být  web MP, který 

průběžně informuje občany a nabízí zpětnou vazbu. Bohužel v době sociálních 

sítí  je efektivnějším nástrojem například facebook, pro jeho ž  zřízení a 

permanentní obsluhu je však nutné mít tiskového mluvčího.  

V roce 2017 muselo dojít přechodně k ukončení činn osti mobilní  

obchůzkové služby, kterou z části sup luje hlídka ze Staré Role.  Personální 

dopad má rovněž vliv na četnost hlídek v jednotlivých lokalitách.     

Výčet některých  činností: 

Odchyt psa   196 odchytů    ↓  

Doručování písemností  124 úkonů     

Zjištěna  skládka   293 předaných případů      

Zjištěn nebezpečný odpad  102 předaných případů     

Vrak vozidla   10 vyřešených případů      

Právně nezp. vozidla   76 zjištěno, 45 odstraněno   ↑   
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Mimo odchytů psů strážníci zajišťovali odchyty i dalších zvířat. Celkem 7 

jich například umísti li  do Mini ZOO.  

  

Čistota města: 

Čistota města bude vždy veřejností řešena, jednak je odrazen společnosti 

a jednak nikdy nelze dosáhnout ideální ho stavu. Velmi úzká spolupráce s 

technickým odborem  při vyhodnocování podnětů  občanů a jejich řešení má 

vysoký standard. Klíčovým faktorem je sdílení dat prostřednictvím moderních 

technologií  přímo z ulice .  

Osvědčený model spolupráce MP, správy lázeňských parků a odborem 

majetku fungoval i v roce 2017. Výkon obecně prospěšných prací  

administruje městská  policie, práci  potrestaným lidem pak zadává  

koordinátor , který j i zároveň kontroluje. V roce 2017 spolupráce přinesla 

3.772 odpracovaných  hodin ve prospěch města , což je mírný meziroční 

pokles. Počet návrhů na přeměnu trestu  dosáhl hodnoty 15, což značí 

dvojnásobný nárůst oproti roku 2016.  

 

Asistenti  prevence kriminality : 

Další rok zajišťovala městská policie za podpory dotačních prostředků 

službu prostřednictvím asistentů prevence kriminali ty.  Ti vedle pořádku na 

městských ubytovnách, působí i v areálu dolního nádraží a v sídle Úřadu 

práce Karlovy Vary. Část nákladů městu rovněž refunduje RK Recom za 

ubytovnu Drahomíra .   

 

III. IV. Aktuální problémy 

Zásadním problémem ČR je nízká vymahatelnost práva  a respekt k němu. 

Problémy, které veřejnost trápí, je nutné rozdělit do dvou základních oblastí. 

Tou první jsou společenské, ekonomické a sociálně právní změny ve 

společnosti, které je nutné přijmout nejen s pozitivními,  ale i negativní 

dopady. Klasickým případem je bezdomovectví. Tou druhou pak dlouhodobě 

systémově neřešené problémy, které sice legislativa postihuje, ale 

vymahatelnost díky absenci nadstavby pro jej ich potírání či  řešení je nízká 
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nebo spíše nulová. Klasickým případem jsou alkoholici a drog ově závislí 

převážně z řad bezdomovců. Strážníci  se zdravotníky pak často jen suplují  

nefungující aparát,  což plyne z grafu č.6 .  Zmíněné problematice byla 

věnována velká část předešlé výroční zprávy.  

 

Převozy na PZS  

Převozy na protialkoholní záchytnou stanici (dále „PZS“)  jsou dnes 

nedílnou součástí práce městské policie,  které v roce 2016 přib yla do 

vozového parku dokonce převozní sanita .  Obrovské penzum práce, které 

strážníci odvedou není veřejnost í  mnohdy ani doceněno, neboť se v uvedené 

problematice vůbec neorientuje. Statistická data korespondují s těmi 

loňskými.  

Počet převozů dle podnětu  

 
Graf  č .6  

 

MP realizovala celkem 187 převozů, přičemž v 89 případech žádala o 

převoz PČR, v 31 případech ZZS nebo KKN. Vlastních podnětů bylo 87. 

Průměrná doba spojená  s realizací převozu včetně všech nezbytných úkonů 

činila 1 hodinu a 41 minut ,  což koresponduje z loňským rokem. V souhrnu se 

pak jedná o dobu 317 hodin a 10 minut, kterou strážníci strávili mimo "výkon 

služby".  Tento čas odpovídá měsíčnímu pracovnímu fondu dvoučlenné hlídky.  

Výše uvedený problém podtrhuje i fakt recidivy. Na PZS bylo převezeno 

127 osob, přičemž 22 osob opakovaně. Ovšem ta to relativně malá skupina má 

na svědomí téměř polovinu všech převozů  a "vytěžuje" tedy bezpečnostní  a 
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zdravotnický aparát stejně jako zbylých 105 osob, viz graf č. 7. Rekordmanem 

je muž  s 13 převozy.   

 

Graf  č .7  

 

 

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP 
 

Modernizace technologií je nezbytná pro e fektivní výkon služby, zvláště 

když mnohdy novelizovaná legislativa způsobuje pravý opak.   

   

IV. I. Informační systém 

Městská policie využívá třetím rokem informační systém  MPM, který v 

průběhu let  prošel mnoha úpravami a rovněž došlo k implementaci tísňové 

linky 156 a pultu centrální ochrany, takže MPM tvoří jednotnou nadstavbu 

pro další systémy.  V plánu je nadále implementovat spisovou službu a 

koncem roku finišovala technologická podpora pro využívání přenosných 

tiskáren pro přímý výkon služby. Ostatní  výhody a funkce byly v minulosti již 

popsány.      

 

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém 

Nejvýznamnějším počinem roku 2017 byla fyzická integrace operačních 

středisek MP a KŘ HZS, v rámci které proběhla i  modernizace monitoringu 

MKDS, viz obrázek č.  1. Akce proběhla na samém konci roku za velké 

součinnosti  hasičského záchranného sboru. Pro městsku policii  se jedná o 

zásadní krok, který si vyžádal změnu mnoha řídících a organizačních procesů. 
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Výsledkem je ovšem komfortní služba občanům v případech, kdy si  jejich 

oznámení anebo situace vyžádá koordinaci obou složek.  

 

obrázek č.  1   

Počet kamerových bodů zůstává v tomto roce neměnný, tedy 28, viz 

obrázek č. 2. Pět  kamer je primárně určených zajištění bezpečnosti u 

vybraných základních a mateřských škol.  V pl ánu na rok 2018 jsou dva body 

v rámci rekonstrukce Horního nádraží .  

 
obrázek č.2  

 

V roce 2017 řešila MP 1.129 podnětů  předaných operačním střediskem 

hlídkám do terénu.  Ve 2 případech se díky kamerovému systému podařilo 

zadržet pachatele trestného činu.  
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IV. III. PCO a RDST 

Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“)  je městskou policií provozován 

od roku 1992. Aktuálně městská policie  střeží  80 objektů,  na nichž řešila v 

průběhu roku 1.417 výjezdů  (nárůst).  Během 12-ti hodinové  služby vyjíždí  

městská policie  v průměru na 1,9 signálu .   

Z celkového počtu s ignálů  byly 3 vyhodnoceny jako ostré ,  z toho se 

podařilo zadržet  pachatele ve 2 případech .  Ve dvou případech obsluha využila 

nouzové tlačítko. Jedná se o historicky nejnižší počet narušen ých  objektů 

střežených MP.   

 

IV. IV. Vozový park 

Od posledního roku se vyjma přirozené obměny jednoho vozidla skladba 

vozového roku nezměnila. Pro standardní výkon využívá  MP 5 osobních 

vozidel ,  tři  vozidla jsou určena pro specifický výkon služby (odchyty psů ,  

převozy opilců a prevence)  a jedno pro potřeby vedení MP a techniků .  Vedle 

toho MP využívá služební motocykl a 2 osobní transportéry Segway.  

 

 

 

V. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ 
 

 

Výčet vybraných činností by měl korespondovat s  vývojem činnosti  

městské policie. Cílem tedy není zveřejnit samotná čísla, 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 2004 do roku 2017 představují dostatečný vzorek 

s vypovídající hodnotou.  
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Řešené přestupky 2004 - 2017  

 

 

 

Počet užití TPZOV (tzv. botička) 2004 - 2017 
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2017 

 

 

Počet převozů na PZS 2009 - 2017 
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VI. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Činnost oddělení prevence kriminality a dohledu je tradičně 

prezentována v  příloze č. 1 této výroční zprávy.  Oddělení, které tvoří  4 

strážníci, odvádí výbornou práci a je základním pilířem prevence v Karlových 

Varech. Pozice vedoucí oddělení j e navíc kumulována s pozicí  manažera 

prevence kriminality Karlových Varů.  

V roce 2017 městská policie realizovala poslední etapu preventivního 

projektu MOBIDIK ,  dále Asistenta prevence kriminality I II.  a Modernizaci  

MKDS v rámci fyzické integrace OPIS MP a KOPIS HZS. Tomuto projektu je 

ve výroční zprávě věnována samostatná kapitola.  

 

 

VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 
 

 

Neodmyslitelnou snahou městské policie je udržovat a posilovat co 

nejtěsnější kontakt s občany, což bylo uvedeno již výše.  Strážníci  jednak 

reaguj í  na jejich podněty sbírané v rámci webového portálu "Závady",  ale 

také na podněty zasílané přímo na emailovou poštu organizace či jednotlivých 

strážníků v rámci jejich úsekové odpovědnosti. Chce-li  strážník reflektovat 

potřeby občana, musí být pro něj  nejcennější osobní kontakt , což se 

mnohokrát potvrdilo . Vedení městské policie se účastní všech setkání s 

občany pořádané vedeném města ,  kde získává zpětnou vazbu o pocitu bezpečí 

občanů ve městě a podněty pro další  činnost v jednotlivých městských 

částech. Dobrým komunikačním kanálem je bezpochyby web MP.   

V průběhu roku 2017 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti  

OPIS příjem 31.316 telefonátů s  různými oznámeními či žádostmi o pomoc ,  z 

toho na tísňovou linku 156 bylo přijato 3.911 telefonátů .  

 

 

VII. I. Vnitřní kontrola 

V roce 2017 prošetřoval inspekční strážník 20 stížností  (pokles o 50%).  

Z přijatých stížností  byl y 3 vyhodnoceny jako oprávněné, na jejichž základě 
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byla přijata dílčí opatření včetně kázeňských. Sebereflexe je nutná, bohužel 

stále se  ale setkáme s účelovými st ížnostmi.  

Podrobnou zprávu inspekčního strážníka , která obsahuje i výstupy          

z interní kontroly obdržel primátor města, který se sám na kontrole již 

několik let podílí .  Inspekční strážník během roku provedl 306 kontrol .  

   

 

 

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE 
 

 

Cíle vycházejí nejen z dlouhodobého plnění úkolů a jejich modifikace v 

návaznosti na aktuální dění, ale rovněž jsou dány  závaznými dokumenty 

města. Ve Strategickém plánu rozvoje Statutárního města Karlovy Vary jsou 

cíle pro MP uvedeny pod opatřením 3.1. Všechny tyto požadavky jsou 

postupně naplňovány.  

   

CÍL  2015-17 SPLNĚN  DŮVOD  

Fyzická integrace operačních 

středisek HZS KK a MP KV  

ANO     

POZNÁMKA:  Městská polic ie  by se ráda podíle la  v budoucnu na vzniku Společného  

operačního střed iska bezpečnostních složek.    

CÍL 2013-17 SPLNĚN  DŮVOD  

Asistent prevence kriminality I II.   ANO  

POZNÁMKA:  V lednu roku 2018 bude dotační  podpora po 5 letech ukončena.  P lánuje se  

projekt  v IPRUMu.  

CÍL 2010-18 PLNĚN  DŮVOD  

Senior akademie ANO  

POZNÁMKA:  Dlouholetý projekt  věnovaný seniorům má j iž  své  s tá le  mís to  v  činnosti  i  

rozpočtu MP a je  podporován všemi orgány města.   

CÍL 2016-17 SPLNĚN  DŮVOD  

On-line vozidlové  kamery ANO   

POZNÁMKA:   

CÍL 2017-18 SPLNĚN  DŮVOD  

MPM - implementace spisové NE Technologické problémy  
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služby  

POZNÁMKA:  Problémy na straně dodavate le  spisové s lužby posunuly tuto  akc i  na rok 

2018.  Osta tní  implementační  moduly funguj í  bez  závad.   

CÍL 2018 SPLNĚN  DŮVOD  

Integrace technologií  s HZS    

POZNÁMKA:  Fyzická integrace MP a HZS je  prvním krokem intenz ivněj ší  spolupráce.  

Provoz nyní  vyžaduje pro zjednodušení  koordinace  a  p ředávání dat  rea l izovat  dí lčí  

in tegrační  procesy na úrovni technologií  p ro jej ich sd ílení .    

CÍL 2017-18 SPLNĚN  DŮVOD  

Vjezd LÚ -  mobilní platby  NE Finanční  

POZNÁMKA:  Návrh na řešení  mobilních p lateb s provázanost í  na informační sys tém MP 

pro účely kontro l  byl  představen veden í  města.  V současné době je  projekt  součást í  

dotované akce Dopravního podniku,  real izace je  plá novaná na rok 2018.  

 

 

 

      Zpracoval:  

           Bc. Marcel Vlasák  

        velitel Městské policie  

               Karlovy Vary 


