
 Činnost městské policie za rok 2014  
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 poslední řadě upozorňují 

fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření 

k nápravě. 

      

Výše uvedenou činnost v Mělníku zajišťuje šestnáct plně kvalifikovaných strážníků a 

pět operátorek. Tito zaměstnanci musí být rozděleni do čtyř směn, tak aby byl zajištěn 

nepřetržitý 24hodinový chod organizace, kdy čtyři  strážníci jsou vyčleněni na zajištění  

dopravně – preventivní výkon služby, která je stavěna na denní hodiny v pracovní dny. 

Vedoucími zaměstnanci na úseku řízení MP jsou ředitel, vedoucí vnější služby, vedoucí 

vnitřního oddělení a vedoucí dopravně-preventivní skupiny, kteří zastupují ředitele MP.  
 

Pravidelné činnosti městské policie              

 

 Obchůzková činnost 

Obchůzková činnost MP je prováděna na celém území města. Ve snaze o co nejefektivnější 

výkon služby je katastr rozdělen do  12i 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 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.  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  

využívána při spolupráci  s PČR a  dalšími složkami. 

                                  

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 v denních i nočních hodinách. Celkem bylo v roce 2014 provedeno 

174 těchto smíšených hlídek.  

 

Obchůzková činnost je prováděna v těchto úsecích : 
  - úsek č. 1       (střed města)                                         - prap.      Ladislav Kerpl 

  - úsek č. 2       (sídliště Střed a okolí)                           - vstrm.     Stanislav Hrabánek 

  - úsek č. 3       (Polabí a přilehlé ulice)                          - vprap.    Pavel Uher 

  - úsek č. 4       (Pivovar)                                                - prap.      Jaroslav Stránský 

  - úsek č. 5,6    (Podolí, Pšovka)                                    - por.        Petr Patera                                

  - úsek č. 7       (Mlazice)                                                - prap.      Rudolf Fidler 

  - úsek č. 8       (sidliště Sportovní)                                 - vprap.    Josef Souček 



  - úsek č. 9       (Slovany, Rousovice)                             - vprap.    Robert Novák 

  - úsek č.10      (Blata, Nauberk)                                     - vstrm.    Václav Müller 

  - úsek č.11      (Chloumek)                                             - strm.     Filip Pospíšil 

  - úsek č.12      (Vehlovice)                                             - strm.      Filip Pospíšil 

 

 

         Popis závad  

         za  rok 2014     

 

        Zjištěné závady 

 

      Odstraněné závady 

Vraky osobních vozidel, 

nedostatečné dopravní 

značení, ničení veřejné 

zeleně, zakládání černých 

skládek a v neposlední řadě 

neoprávněné zábory 

veřejného prostranství. 

 

 

 

                  596 

 

                 

 

                  528 

 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)  

Městská policie zajišťuje  provoz a obsluhu Městského kamerového dohlížecího systému 

(dále jen MKDS) již od listopadu roku 1998.  MKDS  je umístěn na městské policii a 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.  

Postupně se počet kamer ve městě rozšiřoval na současných 10 pevných kamerových 

bodů a jeden mobilní kamerový set. 

  

Kde jsou kamery rozmístěny a které ulice monitorují?  

1. a 2. kamera - náměstí Míru a přilehlé ulice  

3. kamera - nám. Karla IV. a část ul. Jarošova 

4. kamera - budova České spořitelny v ul. Fibichova - monitoruje Pražskou, Fibichovu,  

Krombholcovu a Jiráskovu ul. 

5. a 6.kamera - sídliště Sportovní – monitorují Bezručovu, Mladoboleslavskou, 

Kokořínskou ul. a ulice Studentskou, Veslařskou, Jezdeckou a Sportovní. 

7. kamera - křižovatka ulic Českolipská, Mladoboleslavská a Rumburská.  

8. kamera – tzv. mobilní kamera, původně umístěna na budově autobusového nádraží, 

později přemístěna a instalována jako pevný kamerový bod do ulice Kosmonautů.   

9. kamera – autobusové nádraží 

10. kamera – tzv. pohledová kamera Na Vyhlídce – využívá se jak při  monitorování 

hladiny obou řek především v krizových situacích v souvislosti se záplavami, tak při 

prevenci proti vandalismu a pouliční kriminalitě v prostoru zámecké vyhlídky.  

Mobilní kamerový set  - přemísťován dle potřeb městské policie a požadavku občanů - 

v závěru roku 2014 byla umístěna na křižovatku ulic Jarošova - Havlíčkova.  

       

V roce 2014 se prostřednictvím   obsluhy  kamerového  systému  podařilo strážníkům 

zadržet 3 pachatele  dopravní nehody, kteří způsobili škodu na majetku, z toho 1 

pachatele, který z místa ujel. V 95 případech kamery pomohly předejít a zabránit 

 dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku. Zaznamenáno  a řešeno  bylo 

nejméně  2 536 přestupků na úseku dopravy.  V  roce 2014  se  strážníkům  pomocí  

MKDS  podařilo přistihnout  při činu 8 osob při vylepování různých plakátů a letáků na 



místa, kde to není povoleno.  Prostřednictvím kamer byli zadrženi pachatelé, kteří se 

dopustili přestupkového jednání v oblasti veřejného pořádku a poškozování veřejně 

prospěšných zařízení. Šlo o 259 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 (57 žádostí o vyhodnocení 

záznamu MKDS). 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.      

 

Schránky důvěry 

Schránky důvěry byly jedním z prvních realizovaných projektů v Mělníku v rámci Programu 

prevence kriminality MV ČR. Jejich instalace ve městě proběhla již na podzim roku 1999. Ve 

městě jsou čtyři - na budově radnice na náměstí Míru, na budově obchodního domu na 

náměstí Karla IV., na Pšovce na budově pošty a na sídlišti Sportovní. Cílem bylo nabídnout 

lidem možnost odevzdat nalezenou věc bez toho, aby s ní museli dojít na služebnu městské 

policie. Zvláště ze statistik posledních tří let je patrné, že lidé mnohem více nalezených věcí 

donesou přímo na služebnu strážníkům, než aby je dávali do schránek důvěry. Velice nás těší 

tento posun a bereme ho jako projev důvěry v naši práci. V roce 2014 občané odevzdali 

např. 60 nalezených řidičských průkazů ( z toho 3 byly ve schránkách důvěry),  57 

občanských průkazů ( z toho 6 ve schránkách důvěry), 59 platebních karet ( 8), 117 

svazků klíčů ( 30), 25 103 korun jako finanční hotovost ( 796 Kč),  44 peněženek ( 1), 13 

registračních značek automobilů, 20 mobilních telefonů ( 5), 85 ostatních dokladů a 

písemností (1). 

 

Spolupráce s Policií ČR 

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. MP v roce 2014  zadržela   celkem   81 pachatelů podezřelých z trestné  

činnosti přímo na místě trestného činu. Jednalo se o pachatele krádeží vloupání do 

motorových vozidel, krádeží vloupáním do objektů a násilných trestních činů. Dále MP 

v roce 2014 zadržela z tohoto počtu celkem 27 osob, které byly evidovány v celostátním 

pátrání. 

 

Linka 156 
Městská policie 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 roce 2002, kdy bylo nutno obnovit prioritu 

této linky tak, aby nedošlo k jejímu odpojení, MP Mělník 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. občané města Neratovice.  

Na lince 156 bylo v roce 2014 zaznamenáno   celkem  10 952 hovorů,  z toho    bylo  cca 

89 % hovorů v souvislosti se žádostí o pomoc, ve zbytku zaznamenaných hovorů se 

jednalo o přesměrování hovoru na MP Neratovice, příp. o omyl nebo zneužití linky 156.  



Systém včasné intervence (SVI) 

MP je součástí velkého preventivního projektu nazvaného „Systém včasné intervence“. 

Základním posláním SVI je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejíchž 

působnosti spadá péče o rizikové a ohrožené děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu 

– delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte apod. Cílem SVI je zefektivnit metody práce 

jednotlivých článků systému a využít beze zbytku všech legislativních nástrojů vztahujících 

se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně právní ochrany dětí. 

Zvýšená pozornost je věnována predelikventnímu období před spácháním deliktu, kdy 

existuje řada signálů o rizikovém chování dítěte, nebo o prostředí v němž dítě vyrůstá. SVI 

umožňuje i včasné odhalení případů týrání a zanedbávání dětí. Zavádí jednoduchý způsob 

přijímání informací od subjektů s oznamovací povinností. 

MP, vzhledem k povaze zákroků, místní znalosti a většinou i zajišťování prvotních úkonů na 

úseku trestních činů je nenahraditelným článkem tohoto systému, kdy do SVI vkládá různé 

poznatky získané při její činnosti týkající se dětí a mládeže tak, aby se tyto poznatky dostaly 

včas ke všem zúčastněným ( např. odbor sociální péče, kriminální služba PČR, státní 

zastupitelství, probační a mediační služba, soud atd.)    

 

Ostatní 

MP např. řešila 152 případů různých krádeží zboží, hlavně v obchodních domech. 

V roce 2014 MP řešila celkem 8 901 přestupků na úseku dopravy. 

      

Dopravně – preventivní skupina MP 

V průběhu roku 2014 došlo na MP k organizační změně a to z důvodu velkého nárůstu 

požadavků na preventivní akce, které MP pořádá a dále z důvodu komplikované dopravní 

situace, která se k Mělníku váže. Dalším důvodem bylo pořízení radarového měřiče, který MP 

obsluhuje a k dalšímu řešení předává zjištěné přestupky. Jedná se o jeden radar, který je 

přemísťován na dvě stanoviště, a to na ulici Pražská a ulici Kokořínská. Dále mají strážníci 

MP možnost měřit rychlost také za pomoci přenosného radaru na tzv. trojnožce. Také z výše 

uvedených důvodů byla vytvořena „Dopravně preventivní skupina“. Tato skupina zcela 

zajišťuje chod radaru, zajišťuje dopravní problematiku jako je řešení dopravní situace, 

předvolávání podezřelých řidičů k objasnění přestupku, ukládání blokových pokut, 

oznamování na příslušné správní odbory či činí návrhy na řešení dopravní situace. Při měření 

radarem bylo v období srpen – prosinec zjištěno a postoupeno k dalšímu dořešení 1 492 

případů podezření ze spáchání přestupového jednání. Kompletně je dále zajištěna 

prevence kriminality. Jsou pořádány besedy, workshopy a strážníci se zapojují do dění ve 

školách. Důvěra mělnických škol v preventisty je opravdu velká, jsou zváni na mnoho akcí či 

na jednání, která jsou v působnosti škol. 

   

Školení nových strážníků 

V našem městě se již mnoho let nachází školicí 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 20 výukových bloků pro celkem 100 

strážníků.   

 

Celkový sumář projektů prevence kriminality za rok 2014: 

 Projekt  Počet besed Počet účastníků 

Chováte se dobře k pejskům 14 292 

Kyberšikana 15 305 

Cyklisté 3 52 



Vandalismus a právní 

vědomí 

20 455 

Medvídek Šikula 16 384 

Vím, kdo mě v noci hlídá 9 245 

Nenechte si ublížit  8 201 

Malý Empík 4 98 

Výstava:Stopa-vyřeš zločin  700 

Dětský služební průkaz 10 247 

Šikana 10 252 

Ostatní akce  77 2850 

Celkem 186  6 081 

 

Další činnost :  

Webové stránky  www.mpmelnik.cz 

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.  

Dále je vykonávána správa těchto internetových stránek a veškerá činnost s tímto spojená.  

 

Statistika návštěvnosti  našich stránek v roce 2014 

• Počet přístupů za jeden rok: 66.852, průměr přístupů za jeden den: 143 

• Nejnavštěvovanější den: pondělí, nejnavštěvovanější hodina: 19:00 

• Nejnavštěvovanější stránka: aktuality 

• Nejstahovanější stránka: rádce občana 

• Nejpoužívanější slovní spojení v internetovém vyhledávači: Městská policie Mělník,     

   mpmelnik.cz 

 

 

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník 
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