Město Mělník - zpráva o činnosti MP za rok 2018

MĚSTO MĚLNÍK
Zpráva o činnosti městské policie za rok 2018
Podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii je městská policie (dále jen MP)
orgánem města, který řídí starosta. Prioritním úkolem MP je zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění
dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon. MP spolupracuje v rozsahu
stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policii České
republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. MP při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zajišťuje především
následující činnosti:
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a
v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření
k jeho obnovení,
f) podílí se na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti
obce
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o
městské policii
j) sestavuje rozpočet tak, aby byly finančně zajištěny tyto činnosti:
- nákup a opravy výstroje a výzbroje MP
- provoz a opravy služebních vozidel
- nákup a opravy speciální techniky a zajištění speciálních činností
- údržba a náklady na chod budovy MP
k) zajišťuje plně provoz a údržbu městského kamerového dohlížecího systému
l) odpovídá za používání městského kamerového dohlížecího systému v
souladu se zákonnými normami a vytváří k tomu organizační opatření
m) zajišťuje provoz a údržbu pultu centrální ochrany pro ostrahu objektů města
n) zajišťuje plně provoz a údržbu parkovacích automatů na parkovacích plochách
města
o) provádí evidenci jízdních kol
a)
b)
c)
d)
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I.

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců

26-(tabulkově) 24-(k 31. 1. 2018)

Ředitel
Strážníci
vedoucí

Ladislav Hošmánek (podle vyhlášky č. 6/2003)
František Prachař (vedoucí vnitřního oddělení),
Bohumír Slanař (vedoucí vnější služby),
Petr Limprecht (vedoucí dopravně-preventivní skupiny
Petr Patera, Pavel Uher, Filip Pospíšil, Stanislav
Hrabánek
Pavla Jansová, Jan Staš, Václav Müller, Martin Štolba,
Jan Douděra, David Fibinger, Jana Mecerová (adm.
pracovnice), Jadranka Jindřichová, Robert Novák, Věra
Kubinová, Lenka Grosmanová, Milan Doubrava

Strážníci
velitelé směn
Strážníci
Operační

Dopravně – preventivní Renata Blahová, Radka Havelková, Martin Moták, Marek
skupina
Pitrmoc

II.

Rozpočet

Příjmy
Příjmy za rok 2018 :

Výdaje
Výdaje provozní celkem :2 444 775,94 Kč

Příjmy z PA:
Park. Automaty bez org. 3 136 379,- Kč
Park. automaty ZJ114
24 947,- Kč
Park.automaty ZJ121
38 940,- Kč
Příjmy z pokut
360 517,31,- Kč
Pojistné plnění
25 760,-Kč
Parkovně – odtahy
1 700,-Kč

z toho :
- nákup lístků do PA :
119 064,- Kč
- opravy a údržba PA
59 087,- Kč
- mobil.připojení
21 540 ,-Kč
- roční pop. za radar.měřič 6 000,- Kč
- metrologie radaru :
54 005,- Kč
- opravy a udržování
190 960,60-Kč
- demontáž a přesun
MKDS č.6
572 949,- Kč

C e l ke m -

3 588 843,31 Kč

Komentář
MP plně obhospodařuje parkovací automaty, včetně údržby a oprav, a odvodů peněz
do České spořitelny. Dále financuje provoz, údržbu a další provozní náklady
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v souvislosti s provozem radaru, kdy tato náklady nejsou vyváženy příjmem, který
vykazuje jiný odbor MÚ.
U provozních výdajů z rozpočtu MP byla v roce 2018 čerpána výše uvedená částka
2 444 775,94,-Kč, z toho za 119 064,-Kč byly nakoupeny lístky do parkovacích
automatů, a částka 59 087,-Kč byla profinancována za opravy těchto automatů.
Další výdaje byly profinancovány na zajištění chodu radarů.
Rozpočet, který zajišťuje samotný chod MP včetně provozu vozidel, financování
výstroje a výzbroje, nákladů na servisní práce všech dalších zařízení a úhrady za
energie se pohybuje ve výši cca. 50% z výše uvedené celkové částky.

III.

Přehled činností

Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná.
Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném
konkrétním katastrálním území.
Věcná působnost MP vyplývající ze zákona o obecní policii je dána prioritním úkolem
– zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku a je zaměřena především
do oblasti přestupků, která je převažující částí služební činnosti strážníků.
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je dáno zejména dohledem
strážníků na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku, dohledem na dodržování pravidel občanského soužití, dále strážníci
přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalují přestupky a jiné správní
delikty a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení
pokuty za přestupky. V neposlední řadě upozorňují fyzické a právnické osoby na
porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
Výše uvedenou činnost v Mělníku v roce 2018 zajišťovalo dvaadvacet
plně
kvalifikovaných strážníků a dvě operátorky. Tito zaměstnanci musí být rozděleni do
čtyřech směn, tak aby byl zajištěn nepřetržitý čtyřiadvaceti hodinový chod
organizace, kdy čtyři strážníci jsou vyčleněni na zajištění dopravně – preventivního
výkonu služby a jejich pracovní doba je v denních hodinách pracovního týdne.
Vedoucími zaměstnanci na úseku řízení MP jsou ředitel, vedoucí vnější služby,
vedoucí vnitřního oddělení a vedoucí dopravně-preventivní skupiny a tito zastupují
ředitele MP. Řediteli a jeho zástupcům náleží příplatky za vedení, dle nařízení vlády
č. 253/1992 Sb.. Ředitele MP jmenuje a odvolává na návrh starosty zastupitelstvo
města Mělníka, vedoucí zaměstnance jmenuje a odvolává na návrh ředitele MP
starosta města Mělníka. Vedoucí vnější služby je zodpovědný za přímý výkon služby
strážníků. Vedoucí vnitřního oddělení zodpovídá za chod operačního pracoviště,
provádí činnost spojenou s vyhodnocovacím pracovištěm dohlížecího kamerového
systému a vedoucí dopravně-preventivní skupiny za řešení dopravních přestupků,
provoz radaru a výkon na úseku prevence.

1. Obchůzková činnost
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Obchůzková činnost MP je prováděná na celém území města. Ve snaze o co
nejefektivnější výkon služby je katastr rozdělen do dvanácti úseků. Lidé bydlící
v konkrétní lokalitě mají přiděleného svého strážníka – úsekáře. Výsledkem je velmi
dobrá místní a osobní znalost. Občané se s důvěrou obracejí na uniformovaného
strážníka, kterého osobně znají a řeší s ním nesnáze každodenního života. Každý
ze strážníků-úsekářů má rovněž přidělený služební e-mail, který je zveřejněn na
webových stránkách MP, přes tyto se mohou občané na strážníky také obracet se
svými poznatky a stížnostmi. Výkon služby je plánován tak, aby byla zcela zjevně
vidět snaha vedoucí k řešení vzniklých problémů s cílem rychlého sjednání nápravy.
Trasy pochůzek jsou operativně směřovány do nejproblematičtějších míst
s respektováním požadavků a podnětů občanů. Samotná přítomnost hlídek MP
působí i preventivně, vytváří bezpečné prostředí s kladnou odezvou občanů.
Podrobná znalost aktuální problematiky je velmi dobře využívána zejména při
spolupráci s PČR a dalšími složkami. Úsekář pravidelně informuje svého velitele o
kompletní činnosti prováděné ve svěřeném úseku a za tuto nese osobní
zodpovědnost. Preferovanějším úsekem z hlediska obchůzkové činnosti je celé
centrum města a to z důvodu velké koncentrace osob denně navštěvujících tuto
lokalitu. Zvýšená pozornost je rovněž pravidelně věnována dopravní situaci.
V rámci součinnosti s Policií ČR je na základě dohody využíván k pochůzkové
činnosti na území města Mělníka spolu se strážníkem-úsekářem i psovod PČR se
služebním psem dle týdenního rozpisu a to v denních i nočních hodinách. Celkem
bylo v roce 2018 provedeno 275 těchto smíšených hlídek.
Obchůzková činnost je prováděna v těchto úsecích :
- úsek č. 1
- úsek č. 2
- úsek č. 3
- úsek č. 4
- úsek č. 5,6
- úsek č. 7
- úsek č. 8
- úsek č. 9
- úsek č.10
- úsek č.11
- úsek č.12

(střed města)
(sídliště Střed a okolí)
(Polabí a přilehlé ulice)
(Pivovar)
(Podolí, Pšovka)
(Mlazice)
(sidliště Sportovní)
(Slovany, Rousovice)
(Blata, Nauberk)
(Chloumek)
(Vehlovice)

Popis závad
za rok 2018
Vraky osobních vozidel,
nedostatečné
dopravní
značení, ničení veřejné
zeleně, zakládání černých
skládek a v neposlední
řadě neoprávněné zábory
veřejného prostranství.
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- vstrm.
- vprap.
- vprap.
- strm.
- kpt.
- strm.
- strm.
- strm.
- prap.
- strm.
- prap.

Zjištěné závady

623

Pavla Jansová
Stanislav Hrabánek
Pavel Uher
Jan Douděra
Petr Patera
Martin Štolba
Ladislav Kerpl
David Fibinger
Václav Müller
Jan Staš
Filip Pospíšil

Odstraněné závady

609
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2. Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
MP rovněž zajišťuje provoz a obsluhu Městského kamerového dohlížecího systému
(dále jen MKDS). MKDS je v činnosti od 01.11.1998, přičemž dvě kamery monitorují
nám. Míru a přilehlé ulice a jedna nám. Karla IV. a část ul. Jarošova. V září roku
1999 byl MKDS v rámci druhé etapy rozšířen o další tři kamery, a to o kameru
umístěnou na budově České spořitelny v ul. Fibichova a další dvě kamery umístěné
v sídlišti Sportovní. Těmito je možno monitorovat ul. Pražskou, Fibichovu,
Krombholcovu, Jiráskovu, Bezručovu, Mladoboleslavskou, Kokořínskou a na sídlišti
Sportovní ulice Studentskou, Veslařskou, Jezdeckou a Sportovní. V listopadu roku
2000 byl MKDS následně rozšířen o kameru umístěnou na sloupu veřejného
osvětlení u křižovatky ulic Českolipská, Mladoboleslavská a Rumburská. V měsíci
říjnu 2001 byl zahájen provoz tzv. mobilní kamery, která byla po dobu zkušebního
provozu umístěna na budově autobusového nádraží a tuto bylo možno instalovat na
různá místa ve viditelném dosahu stávajících kamer, přenos na operační pracoviště
byl pak zajištěn přes stávající kamerové body. Tato kamera byla rovněž využita při
monitorování dalších prostor, např. radničního dvoru MÚ při podezření z narušování
veřejného pořádku atd., a v měsíci srpnu roku 2004 byla tato kamera na doporučení
rady města nainstalována do ulice Kosmonautů, kde byla později přebudována
v pevný kamerový bod, kde je umístěna a slouží dodnes.
V měsíci květnu 2006 byla na autobusové nádraží umístěna nová kamera typu
Autodome, jejíž pořízení a instalace bylo finančně pokryto v rámci přestavby nádraží.
Tato kamera pracuje automaticky dle předem navoleného programu (nastavení
trasy), nebo tuto může ovládat sám operátor.
Pro rok 2007 byl zpracován projekt prevence kriminality, a to „Rozšíření a další
úpravy městského kamerového dohlížecího systému pro potřeby MP Mělník“.
Uvedený projekt sestával z rozšíření MKDS o jeden kamerový bod (pohledová
kamera) v ul. Na Vyhlídce za použití kamery typu Autodome. Možnosti využití
pohledové kamery jsou skutečně široké, a to jak při monitorování hladiny obou řek
coby pomocník při monitorování a řešení krizových situací v souvislosti se záplavami,
tak při prevenci proti vandalismu a pouliční kriminalitě v prostoru zámecké vyhlídky..
Bohužel, v letech 2008 až 2011 vzhledem ke stanovisku příslušných orgánů
nebylo možné získávat další dotace pro rozšiřování MKDS, a město tak muselo
provoz a případné další rozšíření hradit v plné výši ze svých prostředků, a tak se
v těchto letech podařilo „pouze“ obměnit stávající kameru č. 1 na nám. Míru a
kameru č.3 na nám.Karla IV. nahrazením za nové kamery typu Autodome. Instalace
byla hrazena částečně z rozpočtu města a částečně z rozpočtu městské policie, a
dále byly provedeny úpravy na operačním pracovišti ke zlepšení a zkvalitnění
sledování kamer, především byly vyměněny staré monitory ORT za ploché LCD a
LED monitory.
V průběhu roku 2009 se firma Gepard Pardubice, která od roku 1998 zajišťovala
pro MP montáž, rozšiřování a servis MKDS, dostala do insolvenčního řízení, a
protože bylo potřeba zajistit pro MKDS servis, zvláště když koncem června 2009
došlo k poškození některých komponentů MKDS přepětím z bouřkové činnosti, byla
oslovena firma Telmo Praha, která opravu zvládla, a po dohodě bez jakéhokoliv
problému zajišťuje od poloviny roku 2009 pro MP servis kamerového systému, a to
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bez jakékoliv nárokové servisní smlouvy, vždy je jednorázově hrazena objednaná
oprava. Uvedená firma Telmo se tímto osvědčila, a je s ní spolupracováno dodnes.
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout a doplnit, že v roce 2012 se podařilo
zrealizovat projekt prevence kriminality, a to tzv. „Retranslační bod MKDS –
propojení MP a PČR“, který spočívá v propojení a přesměrování přenosu signálu a
obrazu z kamer MKDS z MP na služebnu OO PČR Mělník, a tím k dalšímu zlepšení
a zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi oběma složkami. Na realizaci tohoto
projektu se podařilo získat od MVČR dotaci ve výši 350.000,-Kč, a propojení obrazu
MKDS mezi MP a OO PČR bylo zrealizováno a dáno do zkušebního provozu
počátkem listopadu 2012.
Dále byla pro rok 2012 v rámci postupné modernizace
MKDS pro tyto účely schválená částka 450.000,-Kč, za kterou byla v závěru roku
2012 provedena výměna stávající základní jednotky DVR za jednotku GeViscope
včetně DSP karty pro základní a rozšiřující modul DVR, a dále byla provedena
výměna stávající ovládací klávesnice za multifunkční klávesnici Geutebrück s Z-axis
joystickem a LCD grafickým displejem s možností ovládání GeViscope. Přínosem
uvedené úpravy a modernizace MKDS je počátek úplné digitalizace systému,
zkvalitnění a zrychlení příjmu jednotlivých obrazových dat a kompatibilita
komponentů s širokou nabídkou na trhu, neboť nová řídící jednotka GeViscope je
tzv.rostoucí (jako stavebnice), kompatibilní se stávajícími komponenty, ale do
budoucna potřebná pro obměnu a výměnu součástí MKDS, či k jeho případnému
rozšiřování. Dále byl pořízen mobilní kamerový set pracující v síti 3G, přičemž tato
mobilní kamera byla ve zkušebním provozu na základě požadavků občanů umístěna
na křižovatce ulic Nádražní-J.z Poděbrad, a dále byla na základě využití k činnosti
MP a požadavků občanů, příp. na pokyn starosty města přemísťována do různých
lokalit, a v této souvislosti je vytvářena i síť tzv.slepých kamer, do nichž je střídavě
umísťována tato mobilní kamera, takže případný pachatel si nikdy nemůže být jistý,
zda zrovna není pod dohledem kamery. Bohužel venkovní kamerové komponenty
jsou již zastaralé a je nutná jejich kompletní obměna, včetně plně digitalizovaného
přenosu na operační a vyhodnocovací středisko MP. V roce 2018 MP zpracovala
investiční záměr na tuto akci, kterou město Mělník finančně pokrylo s rezervy města
a již na podzim se z této částky podařilo postavit zcela nový, plně digitální kamerový
bod v ulici Studentská, včetně dvou statických kamer. Další obměna bude
pokračovat v roce 2019.
V současné době se tedy MKDS skládá z deseti pevných kamerových bodů a tří
mobilních kamerových setů.
MKDS je jedním z prostředků ke zvýšení bezpečnosti občanů, prevenci a potírání
kriminality a sledování dopravní situace na exponovaných místech města. MKDS je
systém nepřetržitě obsluhovaný plně kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni
vyhodnotit ze sledovaného kamerového záznamu stupeň nebezpečnosti chování
závadových osob nebo stupeň ohrožení občanů a předat tyto informace orgánům
schopným zasáhnout a pomoci.
Prostřednictvím
obsluhy kamerového systému se v roce 2018 podařilo
strážníkům zadržet
6
pachatelů dopravní nehody, kteří způsobili škodu na
majetku. Nejméně v 67
případech kamery pomohly předejít a zabránit dokonání
trestního činu, či závažnějšího přestupku. Bylo zaznamenáno a řešeno nejméně
2791 přestupků na úseku dopravy. V roce 2018 se strážníkům pomocí MKDS
podařilo přistihnout při činu 12 osob při vylepování různých plakátů a letáků na
místa, kde to není povoleno a provádění sprejových nástřiků. Prostřednictvím kamer
Městská policie
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byli zadrženi pachatelé, kteří se dopustili přestupkového jednání v oblasti veřejného
pořádku a poškozování veřejně prospěšných zařízení. Pomocí MKDS se v roce 2018
podařilo zjistit celkem 197 těchto přestupků. Díky kamerám se daří eliminovat rušení
nočního klidu, zejména na nám. Míru a nám. Karla IV., kdy v minulosti návštěvníci po
opuštění restauračních zařízení páchali značné množství přestupků hlavně na úseku
veřejného pořádku. Kamerový systém je pravidelně využíván i Policií ČR nejen
k vyhodnocování bezpečnostní situace ve snímaných lokalitách, ale i k
preventivnímu předcházení trestné činnosti, a dále ke zjišťování poznatků ke
konkrétním případům (78 žádostí o vyhodnocení záznamu MKDS, příp. vytěžení a
poskytnutí záznamu). Dále kamerový systém využívají i HZS k určení příčiny vzniku
různých požárů. Na MP se obracejí i občané zejména z řad obchodníků s žádostí o
zaměření kamer na jejich objekty v době kdy končí provozní doba a jejich prodejny
navštěvují osoby s cílem využít této doby ke krádežím. Nedílnou součást práce MP
plní MKDS při zajišťování různých sportovních a kulturních akcí ve městě (Vinobraní,
Mělnický vrkoč, různá sportovní mistrovství, veřejné hudební produkce v rámci
Mělnického kulturního léta, recesní akce, dobročinné a další akce).

Popis přestupku /tr.činu / MKDS/
Zadržení pachatelů dopravní nehody

Počet
6

Předejití a zabránění dokonání trestního činu či
závažnějšího přestupku
Přestupky na úseku dopravy
Další přestupky na úseku veřejného pořádku

67
2791
197

3. Pult centrální ochrany objektů (PCO)

MP dále zajišťuje pomocí pultu centrální ochrany objektů (PCO) ochranu objektů,
které jsou ve vlastnictví MÚ Mělník a ušetří tak nemalé finanční prostředky, které by
musely být vynaloženy při zajištění této služby soukromou firmou, která si
samozřejmě finančně nárokuje i výjezdy způsobené obsluhou zabezpečovacích
systémů. Jedná se zejména o budovy mateřských škol, základních škol, budovu
radnice, budovu MKD, Dům dětí a mládeže atd. V současné době je na PCO
napojeno dvacet jedna objektů, když v roce 2016 přibyly na pult centrální ostrahy
objekty ZŠ Cukrovarská, Školní jídelna Cukrovarská, a objekt věže v ul.5.května.
Pult sleduje všechny naprogramované údaje a v případě narušení některého objektu
ihned informuje operátorku, která na místo okamžitě vysílá hlídku MP. V roce 2018
byla hlídka MP nejméně v 76 případech vyslána operátorkou k prověření
Městská policie
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signalizovaného poplachu, či přímo provedení kvalifikovaného zásahu. Včasným
zákrokem nebyla dána potencionálním pachatelům žádná šance k vniknutí do
objektů. V roce 2017 bylo přikročeno k započetí inovace PCO, kdy stávající systém
WRS_32 byl nahrazen systémem Radomnet II, která směřuje k jeho rozšíření o další
komunikační média, a tím zvětšení možností k připojení objektů na PCO. Inovace
byla plně realizována koncem roku 2018.
V rámci reorganizace Hasičského záchranného sboru a dalších zákonných úprav,
kdy HZS již nestřeží budovy města formou protipožárních hlásičů na PCO, převzalo v
město Mělník od HZS Mělník zařízení dálkového přenosu GESPA, které bylo
umístěno na operační pracoviště MP. Jedná se o zařízení, které je obdobou PCO, a
jde rovněž o elektronický ochranný a informační systém sloužící k monitorování
údajů o stavu zařízení. Tímto systémem protipožární ochrany budov jsou střeženy
objekty města, a to konkrétně Dům služeb, Městský kulturní dům, a Centrum seniorů.
V průběhu roku 2018 byl na tomto pultu protipožární ochrany, umístěném na
operačním pracovišti MP, signalizován z uvedených střežených objektů 12 x požární
poplach, vždy se jednalo o zkušební nebo planý poplach.

4.

Varovný informační systém obyvatelstva (VISO)

Na operačním středisku je instalován varovný informační systém obyvatel VISO,
který podléhá krizovému řízení města. Součástí systému je 1 hladinové čidlo a
363 hlásičů, které jsou umístěny ve vytypovaných částech města, k těm patří i
tzv. zátopové oblasti (Mlazice, Pšovka Rybáře). Zaměstnanci operačního střediska
procházejí pravidelným důkladným školením, jsou připraveni obyvatele varovat a
informovat v případě hrozících povodní a dalších nebezpečí či kalamit z
operačního pracoviště MP, v souladu s vydanými pokyny povodňové komise, nebo
bezpečnostní rady města. Dále je třeba uvést, že jsou prováděny pravidelné kontroly
celého systému z hlediska jeho funkčnosti, případně poškození.
5.

Parkovací automaty

MP je pověřena provozem, údržbou a kontrolní činností parkovacích automatů, kdy
tuto činnost plně zajišťuje již od roku 2000. V roce 2018 jich obhospodařovala již
celkem čtrnáct,. Parkovací automaty jsou tímto umístěny dle nařízení města Mělníka
č.5/2016 na nám. Míru, nám. Karla IV., v ul. Fibichova, v ul. 28. Října, v ul. Nová,
v ul. Tyršova, na n. Palackého a v ul. Pražská, a nyní v ul. kpt. Jaroše.
Samozřejmostí jsou i denní pravidelné kontroly dodržování parkovacího režimu ze
strany řidičů. Tato činnost je zvláště náročná v úředních dnech, kdy do města přijíždí
zvýšený počet vozidel. Výtěžnost z parkovacích automatů za rok 2018 byla v celkové
výši 3.239.206 Kč. V neposlední řadě je třeba doplnit, že platební tarif v zónách s
automaty byl upraven tak, že od 17:00 do 07:00 hodin je parkování zdarma, rovněž
tak se neplatí o víkendech a o svátcích, čímž město vyšlo vstříc řidičům zde
bydlícím, kteří přijíždějí po pracovní době a ráno do 07:00 hodin opět vyjíždějí do
zaměstnání.
Městská policie
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Jak již bylo uvedeno MP tuto službu zajišťuje plně. To znamená, že zajišťuje servis
všech instalovaných parkovacích automatů, výběr peněz z kas těchto automatů a
následně i samotné předávání finančních hotovosti do příslušné banky.

6.

Integrovaný záchranný systém

MP je také společně s hasičským záchranným sborem, Policií ČR a zdravotní
záchrannou službou součástí integrovaného záchranného systému, kam byla
začleněna jako složka vedlejší. Pokud je potřeba, záchranné složky se na místo
mimořádné události sjíždí téměř současně. Koordinace je zajištěna operačním a
informačním střediskem IZS. Vzhledem k nepřetržité pracovní době je MP kdykoli
připravena plnit úkoly v případě mimořádné události na území města, připravenost a
koordinaci pravidelně prověřuje spousta společných zákroků, kdy v roce 2018 byla
MP přivolána nejméně k 23 třem větším akcím na území města.

7.

Linka 156

MP Mělník je držitelem licence na provozování samostatné linky tísňového volání
156. O tom, že toto číslo je pro občany Mělníka nepostradatelné, svědčí tisíce
telefonátů za rok. V drtivé většině jsou to tísňová volání s žádostí o pomoc. Všechny
telefonáty na tuto linku jsou ukládány v záznamovém zařízení a je možno se k nim
zpětně vracet pro případnou kontrolu, či vyhodnocení. V mnoha případech včasným
přijetím hovoru a následným opatřením MP byl zachráněn lidský život.
V roce 2002, kdy bylo nutno obnovit prioritu této linky tak, aby nedošlo k jejímu
odpojení, MP toto provedla v předstihu a linka přešla do nového režimu bez
výpadku. Okolním městským policiím se toto opatření nepodařilo včas uskutečnit a
proto se občané okolních měst a obcí při využití mobilních sítí v případě volání čísla
156 dovolají na MP Mělník , zjm. pak občané města Neratovic.
Protože i po předchozích upozorněních, kdy se v mnoha případech k nám na
operační pracoviště dovolali občané Neratovic a vždy musela operátorka věc předat
a nebo učinit jiná účinná opatření, aby byla těmto občanům poskytnuta požadovaná
pomoc; bylo hledáno řešení, jakým způsobem tyto hovory odbourat a přesměrovat je
na MP Neratovice. Jediným možným řešením po různých jednáních s ČTÚ, O2 atd.,
se nakonec ukázalo posílení linky 156 MP Mělník o ještě jednu ISDN linku, což
obnášelo rovněž zakoupení pobočkové telefonní ústředny O2 Netcom se
systémovým telefonním přístrojem, a ve spolupráci s O2 nastavení této pobočkové
ústředny tak, že když se na linku 156 v Mělníku dovolá mobilním telefonem občan
z Neratovic, operátorka MP Mělník jednoduchým úkonem přesměruje tento hovor
přímo na MP Neratovice. Na zakoupení komponentů k zařízení se podílela i MP
Neratovice, která uhradila pobočkovou ústřednu.
Na lince 156 bylo v roce 2018 zaznamenáno celkem 10 721 hovorů, z toho bylo
cca 90 % hovorů v souvislosti se žádostí o pomoc či poskytnutí informace, ve zbytku
zaznamenaných hovorů se jednalo o přesměrování hovoru na MP Neratovice, příp. o
omyl nebo zneužití linky 156.

Městská policie

strana č.:9

Město Mělník - zpráva o činnosti MP za rok 2018

8.

Zajišťování kulturních a sportovních akcí

Další naprosto samozřejmou činností MP je zajišťování součinnosti při organizování
kulturních, sportovních, propagačních a dalších akcí. V roce 2018 jen v centru města
proběhlo nejméně 68 těchto akcí. Jednalo se zejména o akce srazu pořádaného
klubem sportovních vozidel Mělník, motoristické závody Mělnický okruh, kulturní akci
Mělnický vrkoč, mezinárodní cyklistické závody, další závody a předváděcí akce
vozidel, veteránů, Mělnická jizerská padesátka – recese na běžkách, vinobraní,
lampiónový průvod, pocta u pomníku Jana Palacha a mnoho menších akcí (různé
výstavy a prezentace pořádané na nám. Míru a okolí i ve všední dny a různé srazy či
představení) . Ve všech těchto případech MP sehrála zásadní roli jak při zajištění
veřejného pořádku, bezpečnosti občanů, tak při ochraně majetku fyzických a
právnických osob, a v neposlední řadě také na úseku bezpečnosti v silniční dopravě.
Všechny tyto akce byly MP zajištěny na odpovídající úrovni, ani v jednom případě
nedošlo k žádné mimořádné události.

9.

Blokové čištění

Společnou akcí MP a technických služeb je blokové čištění města. Po celou dobu
čištění je úkolem MP připravit pro mechanizaci technických služeb ulice, náměstí a
ostatní prostranství tak, aby zejména parkující vozidla nečinila při tomto překážky.
Přes náročnost této akce, kdy služby musejí být zesilovány a pracovní doba
upravována podle rozsáhlosti a obtížnosti čištěné lokality, se strážníkům podařilo
vždy připravit konkrétní úseky tak, že technické služby nemusely přesouvat práci a
jednotlivé úseky mohly vyčistit v daných termínech.

10.

Zajišťování slavnosti Mělnického vinobraní

Největší kulturní akcí na které se MP přímo podílí, je pravidelné Mělnické vinobraní.
V době konání této akce službu vykonávají všichni zaměstnanci MP se zachováním
pouze nejnutnějšího odpočinku u každého jednotlivého strážníka, či pracovníka
operačního střediska. V době konání vinobraní MP úzce spolupracuje s pořadateli
této akce a s Policií ČR. Z výčtu činností v této době je nutno uvést v první řadě
zajištění veřejného pořádku v centru města, řešení různých dopravních problémů,
spolupráce při organizačních věcech v souvislosti s programem, zajištění průvodu
Karla IV. a konče činností při zajišťování úklidu města jak v průběhu, tak i po
ukončení slavnosti. Zde je nutno centrum města v době úklidu zcela uzavřít a
umožnit tak pracovníkům úklidu, aby mohly být práce co nejrychleji ukončeny.
Rovněž v roce 2018 MP plně zajišťovala veřejný pořádek v samotném centru konání
vinobraní a PČR hlavně v okrajových částech města. Při náročnějších zákrocích byl
postup obou policií společný. Vzhledem k tomu, že vinobraní bylo v roce 2018 plošně
i časově pozměněno, vyvstaly s tímto i nové problémy a požadavky na MP
(překážející vozidla, problémy při najíždění a samotné instalaci prodejních stánků a
atrakcí, noční úklid, atd.). Vše a hlavně veřejný pořádek, jak v denní a hlavně i
v noční době, bylo zajištěno na odpovídající úrovni a nedošlo k žádné mimořádné
události.
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11.

Schránky důvěry

Téměř každý den se na strážníky MP obracejí nálezci různých věcí. Jedná se hlavně
o různé doklady, písemnosti, platební karty, svazky klíčů a výjimkou nejsou ani jízdní
kola, kočárky a další předměty. Proto MP provozuje schránky důvěry. Ve městě
byly instalovány čtyři - jedna na budově radnice na náměstí Míru, druhá na budově
obchodního domu na náměstí Karla IV., třetí na Pšovce na budově pošty a čtvrtá na
sídlišti Sportovní. Ve schránkách důvěry strážníci nejčastěji nalézají náměty,
připomínky či dotazy k nejrůznějším problémům ve městě, dále občanské průkazy,
řidičské průkazy, cestovní pasy, peněženky, kreditní karty, klíče, průkazky
zdravotních pojišťoven, časové síťové jízdenky, osvědčení o technickém průkazu
vozidel a spoustu dalších dokladů a korespondence. Podněty MP rozesílá podle
příslušné problematiky k dalšímu vyřízení. Co se týče osobních dokladů, ty je nutné
ze zákona neprodleně postoupit příslušným orgánům, pro občana je ale výhodou, že
je o nálezu informován a zabráníme tak zneužití dokladů. Schránky důvěry strážníci
vybírají jedenkrát týdně a podněty řeší buď sami ve své kompetenci, nebo je
předávají dalším odborům MÚ nebo Policii ČR k dořešení.

Přehled předaných věcí do schránek důvěry a na Městskou policii
Mělník
ke dni 31.12.2018 – porovnání s rokem 2016 a 2017

Nalezená věc

Občanský průkaz
Řidičský průkaz
Cestovní pas
Povolení k pobytu
Doklady k mot. vozidlu
Platební karty
Průkaz zdrav.pojištění
Průkaz ČSAD,PID a ČD,
karta Opencard
Rodný list
Průkaz zaměstnance
Průkaz studenta
Průkaz ZTP
Průk.prof. způsobilosti
Ostatní doklady a
písemnosti
Peněženky
Klíče
Mobilní telefon
Městská policie

Schránka důvěry

Předáno na MP

Celkem

2016

2017

2018

2016

2017

2018

201
6

2017

2018

34
10
2
0
4
11
22
2
0
1
2
1
1
0
29

18
8
3
0
2
8
13
1
2
1
0
1
1
0
14

32
11
2
0
5
22
23
2
1
0
1
5
1
0
45

57
27
2
0
11
60
34
4
1
0
0
6
0
1
41

50
20
3
1
19
45
44
1
5
2
1
7
1
4
99

60
32
1
3
15
38
48
16
6
0
11
6
0
0
98

91
37
4
0
15
71
56
6
1
1
2
7
1
1
70

68
28
6
1
21
53
57
2
7
3
1
8
2
4
113

92
43
3
3
20
60
71
18
7
0
12
11
1
0
143

19
47
2

6
24
2

12
22
8

44
115
21

34
33
21

27
21
24

63
162
23

40
57
23

39
43
32
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Karty SIM
Tablet
El.čtečka knih
Finanční hotovost ve výši Kč
Finanční hotovost ve výši eura

2
0

0
0

0
0

0
1

1
1

1
0

1
1

1
0

0

0

0

1

0

1

809,-

54,-

210,-

15798,-

63031

37036,-

16607

63085

37246,-

0

0

0,80

0

2155,65

99,6

0

2155,65

100,40

Stravenky

0

2x50

7x50
1x75

0

4x50

Stížnosti podněty
Kolo + ostatní předměty
Tašky, kabelky, batohy,kufr
Kamera, Foto, notebook,
hodinky a ost.
Registr.značky OA
Razítko firmy
Dětský invalidní vozík

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
4

0
11
15
13

0
31
11
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
0
0

5
0
1

12.

0

2
1

0

0

0

0

6x50

7x50
1x75

0
22
8
32

0
11
15
13

0
31
11
0

0
22
8
36

5
0
0

7
0
0

5
0
1

5
0
0

Spolupráce s Policií ČR

Samozřejmostí a na velmi vysoké úrovni je spolupráce MP a Policie ČR. Nejužší
spolupráce je logicky s obvodním oddělením PČR. Vedení MP a OO PČR se
pravidelně informují o bezpečnostní situaci ve městě. Ze strany MP jsou na OO PČR
předávány všechny akce, které jsou povoleny městským úřadem. Následně je
k těmto stavěn společný plán a akce jsou společně zajišťovány. Strážníci MP jsou
samozřejmě zapojeni i do akcí pořádaných PČR. PČR také využívá místních znalostí
strážníků úsekářů, získaných obchůzkovou činností ve svých úsecích v souvislosti
k omezení páchání trestné činnosti na území města. V případě momentální
nedostupnosti OO PČR ve městě, MP zajišťuje a přebírá od oznamovatelů desítky
oznámení v oblasti trestních činů a činí prvotní úkony, tak aby bylo zachováno co
nejvíce důkazů pro další trestní řízení.
MP v roce 2018 při své činnosti zjistila celkem 83 podezření ze spáchání trestného
činu, které byly následně předány Policii ČR. Dále strážníci zadrželi celkem 17 osob,
které byly evidovány v celostátním pátrání.

13.

Spolupráce s odbory městského úřadu

MP samozřejmě velice úzce spolupracuje i s jednotlivými odbory městského úřadu.
Pravidelná spolupráce je s odborem správy majetku a služeb, zejména v oblasti
záborů veřejných prostranství, spolupráce při povolování různých akcí, opatření
v souvislosti s vraky motorových vozidel, blokové čistění
atd. V pravidelném
kontaktu je MP s odborem životního prostředí a to nejen při předávání podnětů a
poznatků, ale i při prošetřování podnětů které docházejí na životní prostředí. Dobrá
spolupráce je s živnostenským odborem, kterému jsou pravidelně předávány zjištěné
poznatky a nedostatky u místních podnikatelů a provozoven. Pravidelná spolupráce
je s finančním odborem, kdy MP nejen zajišťuje fyzickou ochranu pracovnic při
převozu finančních částek, ale společně jsou prováděny kontroly dodržování
vyhlášek a nařízení města. Rovněž spolupráce se sociálním odborem není zaměřena
Městská policie
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jen na ochranu pracovnic tohoto odboru před stále rostoucí agresivitou jejich
„klientů“, ale i při předávání podnětů a poznatků k protiprávnímu jednání. Spolupráce
se školským odborem je zaměřena na kontrolu akcí, které jsou tomuto odboru
nahlášeny, zábavy, kulturní pořady, různá vystoupení a jiné. Samozřejmostí je
zajišťování akcí, které školský a kulturní odbor ve městě provádí. Odboru výstavby
jsou předávány pravidelně poznatky související s nedodržením podmínek stavebních
povolení a dalších týkajících se stavebního odboru. Na odbor dopravy jsou
pravidelně předávány tisíce podezření přestupků zjištěné MP a spadající do
kompetence tohoto odboru.

14.

Bezpečné město

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město
nebo obec“, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. Hlavními partnery
jsou vedení města, Policie ČR a MP. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou
sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící
v oblasti prevence.
Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho
návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě
mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového
jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat
všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní
spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů
protispolečenského jednání.
15. Ostatní
V roce 2018 strážníci MP sepsali 1143 úředních záznamů a zápisů a úřední
agendou bylo zpracováno dalších 7 512 spisových materiálů , z toho bylo 83
předáno PČR z podezření na spáchání trestného činu.
Bylo zpracováno celkem 20937 případů v přestupkové agendě, které byly formou
oznámení předány ke správnímu řízení.
Dále MP řešila 97 případů různých krádeží zboží, hlavně v obchodních domech.
V blokovém řízení bylo uloženo celkem 477.300,- Kč .
Celkový přehled vedení spisové agendy
Sepsáno úředních záznamů
Vyřízeno dalších spisových materiálů
Z toho předáno PČR
Oznámení předané ke správnímu řízení
Krádeže zboží, hlavně v obchodních domech
Celková částka předaná do pokladny MÚ

Městská policie
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Dopravně – preventivní skupina MP
V průběhu roku 2018 byla Dopravně – preventivní skupinou MP Mělník prováděna
činnost tak aby zcela vyvážila represivní a preventivní výkon služby MP. Dopravní
hlídka se tak plně věnovala problematice místní a přechodné úpravě silničního
provozu a to jak v centru města, tak v dalších částech města, kde dochází
k dopravním komplikacím. Dopravní hlídka dále podává návrhy na úpravy či změny
dopravního značení a to vždy v návaznosti na praktické zkušenosti získané přímo
v daných lokalitách. Další činností je správa radarových měřičů rychlosti. Za období
od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo zpracováno 19.920 podezření ze spáchání
přestupkového jednání.
Preventivní skupina se v daném roce 2018 věnovala preventivní činnosti a to
zejména působením ve školských zařízeních a to jak v mateřských, tak základních a
středních školách. Dále se skupina podílela na mnoha projektech a to ve spolupráci
s dalšími subjekty a to jak městskými tak soukromými. Dále byla opět prováděna
spolupráce s mnoha složkami PČR. Samozřejmostí je spolupráce se širokou
veřejností, která se na preventivní skupinu stále častěji obrací se svými návrhy,
poznatky či žádostmi o pomoc.

Projekty prevence kriminality

Vím kdo mě v noci hlídá?
Tento projekt je určen jako seznámení s působností MP. Jedná se o exkurzi do
prostor MP, kde je dětem prezentován MKDS, služební vozidlo, výzbroj a výstroj
strážníků. Dále je zde provedena beseda se zaměřením na bezpečné chování
v různých situacích. Na závěr dojde u školních dětí k vyplnění jednoduchého testu a
k odměnění drobnými dárky.
Rozsah :45 minut, služebna MP
Jak se liška polepšila…
Tento projekt navazuje na předchozí příběhy ze zvířecího světa. Tentokráte se jedná
o nezbednou lišku, která ze zvědavosti uteče do světa lidí a setká se strážníkem.
Liška nedříve odcizí strážníkovi služební čepici a uteče s ní do školky nebo do školy,
kde následně spolu s dětmi strážník vysvětluje, že brát si cizí věci bez dovolení se
nedělá. Liška nezná spousty záležitostí a nebezpečí, které mohou v civilizaci
vzniknout. A tak jí strážník společně s dětmi naučí a připomene pravidla přecházení,
proč se musí dávat přednost vozidlům s majákem, reflexní prvky, jízda na kole a
ochranné prvky, že si nesmí od nikoho cizího nic vzít, pravidla her na silnici, dětské
hřiště a injekční stříkačky. Děti si některé z uvedených věcí vyzkouší. Jako další
pomůcka pro výklad byla vytvořena omalovánka, která veškeré nekalosti dětem
připomene. Za odměnu si každé z dětí takovou omalovánku odnese.
- určeno pro mateřské školy a 1. ročníky základní školy
Městská policie
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- výuka – ve třídě školy nebo školky
- rozsah – 45 minut
Chovám se dobře k pejskům ?
Tento projekt je zaměřen na správné způsoby chování k pejskům. Jak rozpoznat kdy
je pejsek nebezpečný. Co dělat v případě ohrožení, atd. Tento projekt je prováděn
spolu s canisterapeutickým pejskem a jeho majitelkou ( preventistkou MP ).
Rozsah :45 minut, třída

Lvíček eMPíček
Zejména pro školky a pro první třídy základních škol je určen projekt s názvem
Lvíček eMPíček. Podstatou projektu je přiblížit formou pohádkového příběhu
nástrahy dnešního života. Lvíček jede na výlet a potkává nešvary této doby jako je
například vandalství, ničení majetku, injekční stříkačky, dopravní přestupky,atd.
Tímto způsobem jsou děti seznamovány se správným způsobem života a s nutností
dodržovat jak zvyklosti, tak samozřejmě právo. Jako pomůcka pro výklad byla
vytvořena omalovánka, která znázorňuje právě cestu lvíčka na výletě. Dále MP
vytvořila zvětšené obrázky jednotlivých omalovánek a tyto jsou použity přímo při
samotném příběhu. Každý účastník této besedy obdrží výše uvedenou omalovánku
Lvíčka eMPíčka.
Rozsah : 45 minut, třída

Cyklistou bezpečně
Projekt je zcela zaměřen na dopravní výchovu. Děti jsou seznámeny se základními
pravidly silničního provozu a na povinnosti spojené s užíváním kola.
Rozsah : 45 minut, třída, možnost využití dopravního hřiště

Malý eMPík
Tato akce je zaměřena na zapojení se dětí do správného způsobu chování a to
zejména v oblasti chodců ( přecházení na červenou, mimo přechod, atd.), ale také
například cyklistů ( jízda na chodníku, porušování dopravních značek, nesprávně
vystrojené kolo, atd.). Děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost
v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují přestupkové jednání.
Oslovení občané jsou poté dětmi ohodnoceni obrázkem. Pozitivním či negativním.
Rozsah: 90 minut, prostor mimo školu
Dětský služební průkaz strážníka MP Mělník

Městská policie
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Nový projekt MP. Děti mají možnost získat „ Dětský služební průkaz“. K získání však
musí děti splnit nejprve písemný test, který je zaměřen na znalosti dětí v tématice
MP, dopravní výchovy, atd. Další součástí je fyzický test, při kterém děti předvádějí
základní fyzické dovednosti, jako jsou kliky, dřepy, běh,atd. Před samotným testem je
provedena s dětmi beseda o práci strážníků MP Mělník.
Rozsah: 90 minut ( dvě vyučovací hodiny), třída, tělocvična

Nenechte si ublížit
Tento projekt je již mnoho let prováděn na takřka všech školách. Projekt je zaměřen
na správné způsoby chování a minimalizaci nebezpečných projevů. Je zaměřen na
dívky z 8-9 tříd. Děvčata jsou formou přednášky informována o nebezpečích, která
jim hrozí. Dále jsou informována o preventivních opatřeních jaké mohou použít
k minimalizování ohrožení. Další částí této lekce je aktivní účast při základní výuce
sebeobrany.
Rozsah: 90 minut, tělocvična

Vandalismus
Projekt je zaměřen na problémy dnešní doby a to zejména na projevy Vandalství,
krádeže, požívání alkoholu, kouření atd. Pro dospěláky se jedná o téma, které není
třeba vysvětlovat či upřesňovat. Ovšem u žáků škol je tomu dle zjištění strážníků a
nejen strážníků, přesně naopak. Při besedě se tak nejen vysvětlí vznik vandalství,
jeho znaky a druhy, ale také například rozdíl mezi krádeží a loupeží.
Rozsah:45 minut, třída

Kyberšikana
Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany a v některých případech
se dokonce jedná o skutečnost, kdy dojde k závažnějším následkům. MP proto
vytvořila projekt, který se zabývá tímto ožehavým tématem. Strážník MP provede děti
za pomoci prezentace v Powerpointu touto problematikou. Následná beseda by
měla děti stimulovat k připuštění si této problematiky.
Rozsah: 45 minut, prostor s možností využití dataprojektoru

Právní vědomí
Jedná se o besedu zcela zaměřenou na informovanost žáků o právním vědomí.
Trestnost a postižitelnost, věková hranice. Trestné činy, přestupky. Role pachatele,
svědka, strážníka či policisty. Systém včasné intervence ( program zaměřený na
právní ochranu dětí a mladistvých osob ), atd.
Rozsah: 45 minut, třída
Městská policie
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Šikana
Projekt, který je zaměřen na problematiku šikany. Při této akci se žáci pokusí vžít do
role jak oběti, tak agresora. Součástí je několik tematických her a samozřejmě
beseda, která osvětlí právní problematiku šikany a trestnost za její konání. Tato akce
je vhodná pro šesté a sedmé ročníky.
Rozsah: 45 minut, třída
Rasismus
Jedná se o projekt se zaměřením na poznání a pochopení různých tradic, zvyků,
chování, postojů, náboženství a preferencí jednotlivých majoritních a minoritních
skupin, soužití národnostních menšin s většinami ve vzájemné toleranci, míru, bez
zbytečného ohrožování, diskriminace, rasové nenávisti, zneužívání či jiných
negativních projevů xenofobie.
Rozsah: 45 minut, třída
Drogová závislost
Tento preventivní program se zaměřuje na prevenci jak předejít závislostem drogové
problematiky, užívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek. Ve
školním věku související zejména s cigaretami a alkoholem, závislosti například na
energetických nápojích nebo lécích. Jaké jsou hlavně zdravotní následky, ale jaké
mohou být i sociální a finanční důsledky v životě. Právní forma užívání všech těchto
látek. Beseda je vhodná pro druhé stupně a střední školy.
Rozsah: 45 minut

Další nabídka
Dále nabízíme projekty, které budou nápomocny přímo jednotlivým školám a budou
vytvořeny s jejich spoluprací. Například práci s problémovou třídou, právní
informovanost, besedy na téma šikany, sexuálního zneužívání, závislostí, rasizmu,
ukázka sebeobrany, služebních zákroků, atd…

Jednotlivé akce a projekty:
Seznamovací kurzy
Na začátku takřka každého školní roku jsou strážníci MP zváni na tzv. seznamovací
kurzy, které pořádají mělnické střední školy. Cílem těchto kurzů je seznámení se
studentů ještě před samotným započetím výuky a dalších školních povinností.
Jednou částí seznamovacích kurzů je také program, který má pro tento účel
připravena MP. Studentům je tak představena práce MP, výzbroj a výstroj a dále jsou
studenti seznámeni s jakýmsi právním vědomím a to v návaznosti na pravomoci MP.
Často se stává, že takto oslovení studenti se v průběhu studia na MP obrátí a to jak
Městská policie
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s různými oznámeními, tak také se žádostí o pomoc. Dle našeho názoru je to přesně
ten okamžik, který je velmi důležitý a je zřejmé, že účast na seznamovacích kurzech
je přínosná pro obě zúčastněné strany.
Den bezpečí a pořádku
Akce, která se konala pod záštitou Prevence kriminality městského úřadu Mělník.
Této akce se pravidelně účastní mnoho bezpečnostních a záchranných složek. Mezi
nimi samozřejmě i MP Mělník. Tato zde předvedla nejen součásti a náležitosti
služebních stejnokrojů a služební výstroje výzbroje, ale také předvedla ukázku
sebeobrany. Dále zde byla možnost vyzkoušet si tzv. opilecké brýle. O tuto možnost
byl obrovský zájem a u stánku MP bylo tak stále plno zájemců. Nad prací strážníků
dohlížel Lvíček Empíček. Jednalo se o velmi divácky atraktivní podívanou, které
přihlíželo cca 1300 diváků.
Výstavy :
Prevence kriminality MěÚ Mělník, RZS, preventista PČR Mělník a MP ve spolupráci
s Regionálním muzeem Mělník připravilo výstavu na téma „Ano pane doktore“. Této
ojedinělé akce se zúčastnilo cca 650 návštěvníků.

Besip
MP se každoročně aktivně účastní akce, která byla pořádána BESIPem. Jedná se o
soutěž mladých cyklistů. Strážníci MP se na této akci stávají porotci a hodnotí
soutěžící děti. Jelikož došlo k převedení dopravního hřiště pod správu Prevence
kriminality MÚ Mělník tak spolupráce se v tomto směru velmi rozšířila a bylo
vyškoleno několik strážníků a operátorek MP Mělník. Toto školení bylo provedeno
přímo BESIPem a jedná se o školení, které opravňuje provádět výuku dětí se
zaměřením na dopravní výchovu. Vyškolení strážníci a operátorky MP jsou tak velmi
povolanými lektory a tuto činnost praktikují opravdu často.
Den bezpečné dopravy
Akce byla pořádána na „dopravním hřišti“ a byla zaměřena prvky aktivní a pasivní
ochrany v dopravě.
Spolupráce s PČR Mělník a s prevencí kriminality MěÚ Mělník
V uplynulém roce došlo k dalšímu utvrzení spolupráce mezi manažerkou prevence
kriminality MěÚ Mělník, Policií České republiky a MP. Byl vytvořen tým, který pořádá
a koordinuje projekty zaměřené na prevenci kriminality. Těchto projektů je
každoročně několik a vždy jsou mediálně propagovány a veřejností jsou ceněny.
Velmi pozitivní skutečností je fakt, že zástupci těchto tří složek jsou mimo jiné
jmenováni členy komise prevence kriminality při MěÚ Mělník.
Městská policie
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Šikana na mělnických školách
Preventisté MP velmi úzce spolupracují se všemi subjekty, které mají ve své náplni
práci s dětmi. Spolupracují tak například s kurátorkami pro mládež, školními
psychology, metodiky prevence kriminality a dalšími odborníky. Toto se kvalitně
promítá do užší spolupráce například při řešení projevů šikany. Jelikož preventisté na
každé z dotčených škol prováděli řadu besed, jsou obeznámeni se stavem tříd a
s jejich sociálním a kolegiálním prostředím. Dále pak je využito poznatků z běžné
služby, kdy často hlídka MP přijde do styku právě s problémovými žáky, ale také se
žáky poškozenými. Tyto a jiné poznatky pak jsou nápomocny k další práci jak
s agresory tak i s jejich oběťmi.
Senioři
V průběhu roku byla několikrát provedena beseda určena pro seniory. Tyto besedy
se odehrávají v Centru seniorů a je o ně vždy velký zájem. Na těchto akcích je
prezentován správný způsob chování seniorů a to například při nákupech, při
procházkách, atd. Dalším tématem je podomní prodej a různé další nabízecí,
reklamní akce. Senioři jsou informováni jak se chovat v případě, že nechtějí nabídku
využít, či jsou obtěžováni.
Dětské dny
Preventivní skupina MP Mělník je velmi často zvána na různé akce, které jsou určeny
pro děti. Těchto akcí stále přibývá a strážníci se snaží zde působit ve spolupráci
s pořadateli. Nejedná se jen o statickou ukázku, ale ve většině případů je připraven
program, který děti zaujme a prohloubí vztah se strážníky.

Školení nových strážníků
V našem městě se již mnoho let nachází školící středisko, které je určeno pro školení
strážníků městských policií. V letošním roce byl preventista MP opět požádán o
spolupráci ve výuce nových strážníků a to v oblasti služební přípravy a taktiky
zákroku. Této žádosti bylo vyhověno a proběhlo cca 20 výukových bloků pro celkem
cca 150 strážníků.
Celkový sumář projektů:
Projekt
Chováte se
pejskům
Kyberšikana
Cyklisté
Městská policie

dobře

Počet besed
k 8x
14x
23x

Počet účastníků
170
410
535
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Vandalismus a právní
vědomí
Lvíček eMPíček
Vím, kdo mě v noci hlídá
Nenechte si ublížit
Malý Empík
Výstava:
Ano
pane
doktore
Dětský služební průkaz
Šikana
Jak se liška polepšila
Závislosti a rasismus
Co dělat když
Drogová závislost
Ostatní
akce
(
sebeobrana, Lhotka, Den
bezpečí a pořádku, atd.)
Celkem

28x

705

26x
30x
28x
11x
15x

520
675
630
220
650

7x
17x
16x
12x
6x
3x
23x

205
485
320
335
140
70
3480

267 projektů a akcí

9550 přímých účastníků

Webové stránky
Další z činností, která je skupinou vykonávána je práce na zajištění vkládání
„aktualit“ na web: www.mpmelnik.cz. Téměř každý den tak dochází k aktualizaci a
k vložení zajímavých případů, které se přihodili na noční či denní službě MP.
S nástupem GDPR bylo vkládání aktualit omezeno a to až do vyjasnění celé
legislativy spojené s ochranou osobních dat.
Dále je vykonávána správa těchto internetových stránek a veškerá činnost s tímto
spojená.
Statistika návštěvnosti našich stránek v roce 2018
• Počet přístupů za jeden rok je cca: 76.000
• Nejnavštěvovanější den: úterý
• Nejnavštěvovanější hodina: 19:00
• Nejnavštěvovanější stránka: aktuality
• Nejstahovanější stránka: rádce občana
• Nejpoužívanější slovní spojení v internetovém vyhledávači: Městská policie Mělník,
mpmelnik.cz
V roce 2018 byla spuštěna komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook. Tato
sociální skupina začíná býti velmi populární a občany je v hojné míře využívána.
Služební příprava a výcvik
Součástí pracovní náplně vedoucího dopravně-preventivní skupiny MP je také
plánování a následné vykonání služební přípravy, k čemu má tento potřebnou
certifikaci. Při tomto dochází k tělesné přípravě a k výcviku služebních zákroků.
Dvakrát do měsíce je proveden výcvik a technicko-taktický trénink všech strážníků
MP. Vycvičení k zákrokům ukládá přímo zákon o obecní policii. Vzhledem k tomu, že
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tuto činnost vykonává náš strážník, šetříme městu nemalé finanční prostředky, které
by muselo vynaložit za příslušného lektora.
Komunikace s médii
V průběhu celého roku byla udržována komunikace s regionálními médii. Jedná se
zejména o Mělnický deník, Týdeník Mělnicko, měsíčník Radnice, a dále s vysíláním
rádií a regionální televizí.
Forenzní značení kol
V rámci projektu “Forenzní značení kol“, bylo MP Mělník označeno 42 kol.

Ladislav Hošmánek
Ředitel MP
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