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Věc : Vyhodnocení činnosti MP za rok 2021 
 
 
 
1.Úvod 
 
 
     
   V průběhu roku 2021 zabezpečovala MP některé akce pořádané na katastru města jak 
v plné míře, tak i formou spolupráce s jinými složkami nebo orgány města 

 
2. Personální práce 
 
 
V roce 2021 úspěšně absolvoval tříletou prolongaci osvědčení o kvalifikačních 
předpokladech strážníka celkem 1 strážník a prolongace byla zakončena státní zkouškou 
před komisí Ministerstva vnitra ČR. 
Stanovené termíny lékařských prohlídek jsou pravidelně dodržovány. 
Školení bezpečnosti práce bylo tak jako každý rok vykonáno v 1. čtvrtletí 2020  
Na základě dosahovaných pracovních výsledků nebylo nutné v hodnoceném období přikročit 
k žádným personálním pohovorům se strážníky.   
Asistenti prevence kriminality (APK): 
Od června 2021 pracovalo celkem 4 APK nejen ve vyloučených lokalitách města, ale i na 
veřejných parcích a sportovištích. 
 
V listopadu 2021 odešel do jiného zaměstnání str. Pečenka. V průběhu posledního čtvrtletí 
bylo 2x vypsáno výběrové řízení ze kterých byl vybrán jeden uchazeč o zaměstnání na pozici 
strážníka městské policie. S možným nástupem od ledna 2022, kdy je možný okamžitý 
nástup na rekvalifikační kurz strážníka ukončený státní zkouškou na MVČR dne 9.3.2022. 
Od prosince roku 2020 až do listopadu 2021 byl jeden strážník v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. 
Z důvodu pandemie COVID19 a následných nemocí a nařízených karantén KHS byl ve 
sledovaném období velký problém se sestavováním pracovníků do služeb. 
 



 
 
   Následující tabulka znázorňuje průběh naplněnosti a použitelnosti příslušníků MP 
v průběhu roku 2021. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet 
všech str. 
MP 
(vč.VMP) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 

Počet APK      4 4 4 4 4 4 4 

Počet 
str.na 
výslednost 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

% 
naplněnosti 
MP 

80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 76,19 76,19 

 
 
 
 
    
3.Statistické vyhodnocení 
 
V příjmové oblasti města – pokuty uložené městskou policií, byl rozpočtem stanoven limit 
odvodu pokut na 200 tis Kč. V absolutních číslech byl tento limit plněn na 21,40%. Toto je 
zapříčiněno dvěma dlouho trvajícími nouzovými stavy a nařízeními vlády ČR, kdy byl 
omezen pohyb lidí na veřejnosti a tudíž nebylo zjištěno a sankcionováno velké množství 
přestupků. Dále se jednalo o menší početní stav strážníků ve službě. 
 
 
Pokuty zaplacené na místě 35 
V částce Kč 10000 
Pokuty na místě nezaplacené 23 

V částce Kč 32800 

Oznámení o dopravním přestupku 22 

Otevření bytu 2 

Oznámení o přestupku 18 
Evidenční karty řidičů 6 

Použití donucovacích prostředků 3 

Kontrolováno osob 896 
Domluvy(příkaz napomenutí) 141 

Předvedeno osob na PČR 27 

Předání věci - nálezy 177 

Zpracováno úředních záznamů 174 
Odchyceno zvířat 143 
Výzva k odstranění vraku 22 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uložené blokové pokuty v číslech a procentech podílu: 
 
Celkový počet uložených pokut           58 

 

Přestupky v dopravě                            24                41,38% 

Veřejný pořádek + obecně závazné 

vyhlášky města (OZVM)                      12                20,69% 

Přestupky proti majetku                       21                36,21% 

 Ostatní                                                        1                    1,72% 
  

 
Oproti minulým letům se snížil objem pokut v dopravě a navýšil se ve veřejném pořádku a 
proti přestupkům obecně závazných vyhlášek města. Dále se zvýšil počet přestupků proti 
majetku (jedná se převážně o drobné krádeže v obchodech). Ostatní jsou přestupky 
převážně za kouření v místech, kde je to zákonem zakázáno. 
 
V druhé polovině roku 2016 se městská policie připojila na základě využití dotace k fosilnímu 
značení kol mikročipy, jedná se o celostátní registr kol, což je pro majitele dražších kol 
výhodnější z důvodu celostátní působnosti. Tato služba obyvatelům je poskytována 
bezplatně. 
Počet 12 kol zaregistrovaných v roce 2021 do celostátní databáze a databáze MP je 
v posledních letech jedním z nižších. Z celkového počtu zaregistrovaných kol nebyla v roce 
2021 zaznamenána krádež ani jednoho kola.  
 
   Oznámené nebo odevzdané přestupky představují kategorii postoupenou jiným správním 
orgánům jako je odbor životního prostředí, stavební úřad, živnostenský úřad, odbor 
správních agend apod. 
 
   Dopravní přestupky, které nebylo možné řešit na místě, byly postupovány k řešení 
odborem správních agend MěÚ Varnsdorf. 
 
   Oproti roku 2019 došlo k navýšení  počtu případů, kdy bylo použito donucovacích 
prostředků (chvaty a pouta) – 3x. Toto však není, v absolutních číslech, nikterak zásadní. 
Vzhledem k situaci v obecné kriminalitě, a zde je nutno zmínit zejména krádeže, resp. 
„nákup bez placení“, byl zaznamenán i nárůst počtu osob předvedených (27x) na služebnu 
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Policie ČR. Jednalo se o osoby, které nebyly schopny prokázat svou totožnost nebo o osoby, 
které již měly s podobným protispolečenským jednáním nějaké potíže. 
    
   V hodnoceném období bylo přijato celkem 1426 oznámení jak osobním kontaktem, tak po 
technických pojítcích. K tomu bylo dalších 142 na „linku 156“ a 596 událostí souvisejících 
s PCO. Dále bylo oznámeno celkem 38 podezření z krádeže. Současně bylo zaznamenáno 
5834 různých preventivních kontrol. Pěších kontrol v katastru města bylo realizováno celkem 
298, z kamerového systému bylo zaznamenáno 54 událostí, které byly následně řešeny buď 
hlídkou MP, nebo dále cestou Policie ČR. Strážníci MP dále 308x spolupracovali se složkami 
Policie ČR a 20x s Hasičským záchranným sborem. 
 
 
 
 
 
4. Oblast veřejného pořádku 
 
V souvislosti s COVID19 byly prováděny kontroly plnění nařízení vlády ČR a nouzového 
stavu. Při porušení těchto nařízení bylo přistupováno převážně k domluvám, poskytnutí 
ochranných prostředků z rezerv městské policie a pomoc potřebným (roušky, respirátory, 
ozónování prostor atd.). Pouze ve dvou případech hrubého porušení nařízení vlády ČR byly 
přestupky podstoupeny k vyřešení na Krajskou hygienickou stanici do Ústí nad Labem  
 
   V hodnoceném období dále stagnovala situace v oblasti týkající se osob nabízející 
sexuální služby. Ani po dalším roce se strážníkům nedostal do ruky legislativní nástroj 
umožňující dostatečně razantní postup vedoucí k vymýcení tohoto jevu. Jediným možným 
východiskem z této patové situace je provádění kontrol totožnosti osob nabízejících sex. 
služby, jejich následné podání vysvětlení na služebně MP a vykázáním z místa na dobu 24 
hodin. Tímto postupem se MP snaží jim znepříjemnit tuto činnost a snížit tím i jejich 
nezákonné výdělky. Ve sledovaném období (2021) se dařilo toto porušování OZVM co 
nejvíce eliminovat. 
 
   Na podzim roku 2015 byla schválena Obecně závazná vyhláška města, která zakazuje  
volné pobíhání psů mimo vyčleněných lokalit. MP se  snaží odchytávat převážně agresivní, 
své okolí napadající psy. Bohužel, začaly se množit případy, kdy takto pobíhající psi 
skutečně napadají jiná zvířata a osoby, ale na MP se dostane toto oznámení s časovou 
prodlevou, která psu umožní útěk. Pokud je pes odchycen, je záznam předáván na MěÚ 
k zajištění převozu do útulku, které provádějí MP a TSmV. Ve sledovaném období roku 2021 
bylo realizováno 143 odchytů psů, kde z 96% byli tito vráceni zpět majitelům. Zjistit majitele 
psa bylo doposud složitější. Zákon však majiteli psa ukládá povinnost mít svého miláčka 
opatřeného čipem, nebo tetováním, které umožní majitele rychle zjistit. MP byla na sklonku 
roku 2015 vybavena novou čtečkou na čipy. Od března 2016 (ochranná lhůta dle zákona) byl 
odchycený pes bez identifikace okamžitě odvážen do útulku. Odvezených psů do útulku bylo 
v roce 2021 celkem 5 a dále bylo též odvezeno 10 koček. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Oblast spolupráce 
 
 

• Policie ČR 
 
  
Městská policie spolupracovala s Policií ČR Skupinou dopravních nehod v zajišťování místa 
DN do příjezdu SDN, usměrňování provozu při DN, zajišťování místa činu do okamžiku 
převzetí policistou, pátrání po osobách a vozidlech. Celkově zaznamenáno 308 žádostí o 
spolupráci s Policií ČR.  Ve sledovaném období bylo PČR předáno celkem 14 podezření ze 
spáchání trestného činu. 
V minulém období (leden 2010) byla sepsána s Obvodním oddělením Policie ČR 
„Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci“, která vymezuje pravidla vzájemné spolupráce, 
a byla schválena Krajským ředitelstvím Policie ČR v Ústí nad Labem. Plnění dohody a úkolů 
z ní vyplývajících je kontrolováno každý týden na společné schůzce vedení MP a PČR. Tato 
koordinační dohoda byla v roce 2018 poopravena dle potřeb obou stran a opětovně 
prodloužena. 
 
   Na základě dobrých kontaktů je velice přínosná spolupráce i se psovodem PČR 
 
 

• Městský úřad 
 

   Ve prospěch MěÚ je činnost MP v realizaci doručování písemností od jednotlivých odborů 
MěÚ osobám, které si je běžným způsobem nevyzvedávaly, nebo nebyly k zastižení. 
Jednalo se celkem o 47 písemností. 
   
   Pokračovalo se v asistencích MP při převozech finančních prostředků. Asistence MP při 
jednáních pracovnic OSVZ,  asistence při kontrolách bytů, domů a ubytoven ve vlastnictví 
města. V hodnoceném období přibyly asistence, v souvislosti se změnou režimu pokladny na 
pracovišti T.G.M. V tomto případě se jedná o převozy finanční hotovosti v předem 
domluvených termínech. Jednalo se o celkem 157 spoluprací s odbory města. 
OSVZ – s tímto odborem MP úzce spolupracuje jak v zadržení nezletilých při útěku 
z nápravných zařízení, tak i v oblasti předávání nezletilých přestupců. Dále ve spolupráci 
byly provedeny kontroly s pracovnicemi OSPODu. 
      
     .  Dalších 32 písemností bylo doručeno pro jiné složky státní správy ( soudy, exekutorské 
úřady apod.) 
  

• HZS a JSDH 
 

   Spolupráce s HZS a JSDH, je bezproblémová. Jedná se zejména o asistence při 
uzávěrách míst zásahu hasičů, likvidace ropných produktů na komunikacích, dopravních 
nehodách nebo při vyhlášení jednotlivých povodňových stupňů. V této oblasti zaznamenáno 
20 událostí týkajících se vzájemné spolupráce. Jednalo se prakticky o celou šíři záležitostí, 
které řeší HZS nebo JSDH. 
 
 
 
6. Technické a materiální vybavení MP 
 
   Spojovací prostředky - Počet telefonních linek je plně dostačující. V roce 2017 byl 
vyřešen letitý problém s linkou tísňového volání 156, kde se část abonentů pevné linky na 
katastru Varnsdorfu a Studánky dovolala na MP Rumburk, MP Děčín, ale i MP Ústí nad 



Labem. V současné době již na této lince existuje možnost provolby. Provolba pro MP 
Varnsdorf je č. 2. V roce 2020 byla provedena revitalizace (digitalizace) telefonní ústředny 
v objektu MP. 
  Jako spojovací prostředek je možno uvést i síťové počítačové spojení se serverem MěÚ, ze 
kterého MP čerpá některé podklady. 
   Samotné spojení mezi dozorčím směny a hlídkami je prováděno vysílačkami Motorola na 
určeném frekvenčním pásmu. Na základě využití dotací MVČR byl proveden přechod do 
digitální sítě v průběhu prosince 2011 a to za částku 309 tis. Kč. Poplatky za užívání určené 
frekvence jsou pravidelně hrazeny na účet ČTÚ Praha. Na sklonku roku 2019 bylo zažádáno 
o prodloužení licence na používání radiostanic na dalších 5 let. Licence byla prodloužena do 
roku 2025 
   
   Software – Na sklonku roku 2021 byl zakoupen nový počítač, ze kterého bude realizováno 
zpracování přestupků v dopravě na základě měření rychlosti. 
V návaznosti na pořízení Pc bylo v průběhu roku 2021 realizováno výběrové řízení na nákup 
mobilního radaru na měření rychlosti. Z tohoto byl vybrán od fmy ATS-TELCOM Praha 
TruCAM II, který byl pořízen za cenu 384538,- Kč a to včetně proškolení obsluhy. 
 
Vozový park –Služební vozidlo Dacia Duster RZ 6U9 1830, které bylo dáno do služby 
v září 2012 bylo fyzicky i účetně převedeno na Jednotku dobrovolných hasičů Varnsdorf, kde 
bude dále sloužit k jejich potřebám.  
 
Služební vozidlo Dacia Dokker RZ 8U3 9896, které bylo dodáno v dubnu 2016. Jedná se o 
menší užitkové vozidlo s možností vložení mobilní klece na odchycená zvířata (tato byla 
vyrobena na míru firmou Klempířství Novák). Vozidlo je určeno především na odvoz zvířat do 
útulků a na vyšetření k veterináři. Na sklonku roku 2021 bylo na tomto vozidle najeto celkem  
30188 km. 
 
V dubnu roku 2018 bylo zakoupeno a dáno do provozu služební vozidlo FIAT Tipo combi RZ 
8U5 7096 za cenu 398921,- Kč. Cena byla konečná s veškerým speciálním vybavením pro 
vozidlo městské policie ( majáková rampa, vysílačka apod.) Na sklonku roku 2021 má toto 
vozidlo najeto 131622 Km. 
 
V květnu 2021 bylo pro potřeby MP pořízeno služební vozidlo Dacia Duster RZ 001MP156 
za cenu 449900,-Kč. Vozidlo bylo vybaveno moderní světelnou rampou od fmy Whelen. Na 
konci roku 2021 byl stav tachometru na 27363 km. 
 
Všechna vozidla jsou běžně provozována a v zákonných intervalech kontrolována na ME a 
STK- dle zákona 1xročně. 
    
   Výzbroj – V prvním čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno kompletní přezbrojení městské 
policie a to na samonabíjecí pistole ČZ 75D Compaq, které má ve výzbroji i Policie ČR a jsou 
českým výrobkem. Přezbrojení bylo realizováno za 199967,- Kč. V této částce je zahrnuta 
zbraň, příslušenství, pouzdro a střelivo.  
Z důvodu COVID19 a uzavřené střelnice byly v roce 2021 realizovány cvičné střelby až na 
sklonku roku. 
 
   Výstroj – Pokračuje postupná výměna některých látkových výstrojních součástek, které 
mají omezenou životnost, nebo již nesplňují jednotnost ústroje strážníků dané zákonem a 
prováděcím předpisem Ministerstva vnitra ČR.  
Na sklonku roku 2016 byly strážníkům pořízeny nové bundy s reflexními prvky, tak jak 
vyžaduje bezpečnost na ulici při snížené viditelnosti a vyhláška MV ČR. 
V roce 2019 využila městská policie dotaci Ústeckého kraje ve výši 150000,- Kč k pořízení 
(obnově) výstrojních součástek strážníků. Z těchto peněz byly zakoupeny nové overaly, 
taktické vesty, svetry, polokošile a bundy na přechodné období.  



 Taktéž Asistenti prevence kriminality byli vybaveni reflexními zimními bundami  a zimními 
doplňky, které byly pořízeny čerpáním finančních prostředků z dotace MVČR. 
 
 
 
   Kamerový systém (MKDS) –  
    Současný stav MKDS již přispěl k výraznému omezení nápadu trestné činnosti ve 
sledovaných prostorech, podařilo se za jeho přispění operativně reagovat na vzniklou situaci 
a zadržet pachatele i rozsáhlé majetkové trestné činnosti. MKDS také zkvalitnil součinnost 
mezi bezpečnostními složkami ve městě, kdy zejména ze strany Policie ČR, je žádáno o 
prověření záznamů z konkrétních míst, ať se jedná o policisty z obvodního oddělení PČR a 
nebo o oddělení kriminální služby. V neposlední řadě jsou zde zjišťováni viníci při dopravních 
nehodách a to policisty skupiny dopravních nehod PČR. V posuzovaném období 2020 bylo 
zaznamenáno 64 událostí na MKDS řešených strážníky MP, nebo Policií ČR. 
Na podzim roku 2017 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci zastaralého kamerového 
systému. K této rekonstrukci byla vybrána místní firma Elnika, která do konce sledovaného 
období provedla výměnu záznamového zařízení a všech zastaralých kamer. Na sklonku roku 
2018 byly na novém autobusovém terminálu umístěny 3 nové digitální kamery. 
  
  Ostatní materiál MP – inventura na závěr roku neshledala žádných rozdílů. Materiál je plně 
využíván. Případná nutnost se dle možností řeší opravou vlastními silami v rámci úsporných 
opatření.  
Od dubna 2011 se městská policie začlenila do systému ZZS Ústeckého kraje „first-
responder“ v případě náhlých zástav oběhu v zásahovém voze MP. Smyslem je poskytnout 
pacientovi co nejrychlejší defibrilaci srdce. Do konce sledovaného období 2020 bylo 52  
výjezdů ZZS Ústí n.L., defibrilátor byl použit celkem 16x, v ostatních případech se jednalo o 
zraněné osoby, epileptické záchvaty, otrava alkoholem apod.  
V prosinci 2013 byla MP Varnsdorf vyhodnocena jako jedna z nejlepších v Ústeckém kraji a 
byl jí předán dar od krajského úřadu - nový defibrilátor LIFEPACK 1000 (kompaktibilní s 
defibrilátory v sanitkách RZS). 
V roce 2021 se též strážníkům povedlo za pomoci defibrilátoru zachránit další život občana 
našeho města, celkem je již 23 zachráněných životů a to bez dalších následků pro 
zachráněné. U všech případů se jednalo o srdeční selhání.  
 
PCO – pult centralizované ochrany  - v prosinci 2017 byla za částku 296450,- Kč započata 
rekonstrukce PCO, který již několik let jevil známky opotřebení a zastaralosti. Překódování 
stávajících objektů bylo dokončeno v jarních měsících 2018. V roce 2020 bylo 603 výjezdů 
na události na PCO. Pro úplnost uvádím, že PCO zajišťuje ochranu zatím 32 objektů města a 
21 objektů komerčních (soukromých). 
 
 
 
7. Návrhy a opatření 
 
V souvislosti s městským kamerovým systémem je nutné v roce 2022  rozšířit minimálně o  3 
nové kamerové body, zejména v souvislosti s provozem nového nákupního centra (Kaufland) 
a umístění další kamery na frekventovaných místech v centru města. Tento úkol přechází 
z předešlých let, kdy nebylo z technických důvodů možno realizovat tuto akci (územní 
rozhodnutí, stavební povolení). 
  V následujícím období bude pokračováno jako doposud ve  zvýšeném dohledu strážníků na 
dodržování veřejného pořádku, občanského soužití a obecně závazných vyhlášek města i za 
přispění asistentů prevence kriminality a to převážně ve vyloučených lokalitách našeho 
města, okolí základních škol, parcích a veřejných sportovištích. Dále městské policii přibyly 
další povinnosti v  kontrolování dodržování vládních nařízení. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Závěr 
 
   Na základě výše uvedeného hodnotím práci MP v roce 2021 jako  
 
                                                      splněnou. 
 
 
 
             Špička Martin                                                             Sucharda Jiří                                      
velitel Městské policie Varnsdorf                  místostarosta a ředitel Městské policie Varnsdorf 
 


