
ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC

NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDLANT

ZA ROK 2014



Městská policie Liberec

 Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o

výkonu úkolů městské policie uzavřené mezi

Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant

začala Městská policie Liberec plnit své úkoly dle

této smlouvy dne 2. 4. 2012.

 Prodloužení smlouvy od 1.4.2015 do 31.3.2016



Praktický výkon služby

 Pravidelné  střídání hlídky MP Liberec pro denní a noční směnu

 Denní instruktáž probíhá na základně MP v Liberci před každým nástupem 

služby (stálí pracovníci bydlící v regionu nastupují přímo na služebně ve 

Frýdlantu)

 Hlídka denně pracuje se stálými úkoly danými zpracovanými kartami úseků a 

dále s mimořádnými úkoly vyplývajícími z okamžité bezpečnostní situace či 

potřeb úřadu města

 Hlídka je dvoučlenná s vozidlem a standardním vybavením strážníka včetně 

komunikačních prostředků

 Má k dispozici služebnu na náměstí T.G. Masaryka, která slouží pro komunikaci 

s veřejností  administrativě a odpočinku strážníků



Pravidelně opakující se činnosti 

strážníků

 Samozřejmostí je řešení místních záležitostí veřejného pořádku tak jak ukládá zákon

 Pravidelný dohled na bezpečné přecházení dětí do škol.

 Asistence při převozu pacientů vozidlem rychlé záchranné služby.

 Spolupráce s útulkem pro opuštěná zvířata při odchytu volně pobíhajících psů.

 Spolupráce s Policií České republiky, týkající se kriminality na území města a provedené 

asistence při zákrocích (spolupráce při zajištění místa trestného činu).

 Dohled na dodržování veřejného pořádku a na akcích pořádaných městem Frýdlant.

 Kontrola okolí škol z důvodu dokumentování přestupků, kterých se dopouští školní 

mládež na úseku veřejného pořádku a porušování tabákového zákona. Toto bylo 

realizováno na základě požadavků vedení škol. 

 Doručování písemnosti do vlastních rukou v rámci spolupráce s MěÚ Frýdlant 

 Dohled na stav komunikací, respektive znečištění komunikací a řešení konkrétní situace 

ve spolupráci s technickými službami. 

 Atd. 



Výtah ze statistik

Přehled nasazených TPZOV 

Za rok 2014 celkem nasazeno 62

UDÁLOSTI

omezení os. svobody § 76/2 (zadržení pachatele t.č.) 6

nalezeno hledaných osob 6

předvedení osoby § 13/1 19

vlastní odchyt zvířete 16



Výtah ze statistik

PŘESTUPKY Celkem hotově složenka domluva oznámení

výzva k 

jednání 

proti majetku 86 10 66 5 5 0

proti silničnímu provozu 1157 658 42 382 75 303

proti územní samosprávě 15 1 1 13 0 0

proti veřejnému pořádku 224 62 11 136 15 83

proti občanskému soužití 5 0 0 5 0 0

proti Tabákovému zákonu 33 4 3 26 0 0

porušení zák. 13/1997 Sb. 2 0 0 0 2 0

ostatní přestupky+ JSD 3 0 0 2 1 0

Celkem 1525 735 123 569 98 386

Celkem hotově složenka

prot majetku 52 500 Kč 3 400 Kč 49 100 Kč

proti silničnímu provozu 103 400 Kč 93 500 Kč 9 900 Kč

proti územní samosprávě 1 100 Kč 1 000 Kč 100 Kč

proti veřejnému pořádku 13 000 Kč 6 900 Kč 6 100 Kč

proti občanskému soužití 0 Kč 0 Kč 0 Kč

proti Tabákovému zákonu 1 200 Kč 400 Kč 800 Kč

porušení zák. 13/1997 Sb. 0 Kč 0 Kč 0 Kč

ostatní přestupky+ JSD 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkem 171 200 Kč 105 200 Kč 66 000 Kč
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Výtah ze statistik

Graf způsobu řešení přestupků v roce 2014

hotově složenka domluva oznámení výzva k jednání



Krátké shrnutí 

 Porovnání přestupků má pouze informativní 

charakter

 Nejvíce přestupků je v dopravě 

 Majetkové přestupky  - jde zejména  o 

drobné krádeže

 Přestupky ve veřejném pořádku ovlivňují 

různé okolnosti 

 Tabákový zákon se stále veřejnost učí



Co se nám daří

Obecně za MP Liberec

 Výměna IS MP za nový systém včetně on-line komunikace

 Zavedení do praxe radar Ramet 10 C (zatím pouze v Liberci)

 Komunikace s veřejností prostřednictvím facebooku

 Projekty prevence kriminality (zejména pořízení mobilní kamery do 

vozidla s možností vyhledávání odcizených vozidel)

Přímo ve Frýdlantu

 Zavedení nové komunikace prostřednictvím radiové sítě IZS Paegas –

propojení hlídky Frýdlant s operačním střediskem v Liberci a při 

mimořádných událostem možnost přímé komunikace se složkami IZS

 Nástup služby některých strážníků přímo na služebně MP ve Frýdlantu

 Stabilizovat personální obsazení hlídek ve Frýdlantu

 Ve spolupráci s Měú řešení problémů



Pár slov k IS MP

 Komunikace s hlídkami ON-LINE (telefon, tablet, 

notebook..)

 Sběr dat přímo z místa (údaje o událostí, video, 

foto, GPS)

 Automatické zaznamenávání událostí z linky 156

 Mapy kriminality dle záznamů GPS

 Signalizace okamžité polohy hlídky

 Lustrace v centrálním registru přímo z místa

 Lustrace v pátracích evidencích (osoby, vozidla)



Pár slov k IS MP



Pár slov k IS MP



Výhled do roku 2015

 Zavést do praxe a naplno využívat možnosti 

radiové sítě Paegas a rozvíjet spolupráci s IZS

 Pokusíme se Zvýšit počet strážníků nastupujících 

do služby přímo na služebně ve Frýdlantu

 Aktivní účast na projektech 
- Lokální partnerství Frýdlantsko 

- Komunitní plánování na roky 2015 - 2020

 Spolupracovat s MěÚ na projektech prevence 

kriminality



Závěr

Strážníci Městské policie Statutárního města

Liberec, dělají vše proto, aby jejich práce byla

dobrou službou občanům města Frýdlant.

Důvěryhodnost, spolehlivost, úroveň a kvalita



Děkuji za pozornost

Městská policie Liberec

ul. 1. máje 108/48

460 01 Liberec 

Tel : 156

www.mpliberec.cz
Držitel certifikátu ISO 9001

http://www.mpliberec.cz/

