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Na lince 156
aneb
Čím žije Městská policie

Minule jsme zde alespoň ve stručnosti připomněli zvýšení pravomocí Městské policie (MP) na základě novelizace zákona 553/1991
Sb. o obecní policii, jež vstoupilo v platnost 1. ledna letošního roku. Zajímavé je i ohlédnutí za předchozí činností MP, které potvrzuje
oprávněnost cesty vedoucí k jejímu posílení.
V celé Praze bylo od roku 1992, kdy se začaly výsledky práce Městské policie vyhodnocovat, odhaleno více než 3 miliony přestupků,
přičemž jen za loňský rok to bylo 633 064 přestupků. V blokovém řízení bylo v roce 2002 uloženo 218 752 pokut v celkové výši přes 56
milionů korun, což představuje více než 20% nárůst ve srovnání s rokem předchozím.

Blokové pokuty lze nově platit i bezhotovostně a kromě šestnácti územních správ MP (jednou z nich je obvodní
ředitelství pro Prahu 14) lze přitom využít i centrální přestupkové pracoviště v budově ředitelství Městské policie v
Korunní ulici 98 v Praze 10.
A jakými výsledky se může pochlubit naše Městská policie? V Praze 14 bylo v loňském roce zjištěno 33 019 přestupků,

uděleno 12 544 pokut v celkové výši více než 3 miliony korun. Z toho naprostou většinu tvoří dopravní přestupky, o
narušení veřejného pořádku se jednalo pouze ve zhruba 2 400 případech, ostatních přestupků, zahrnujících zejména
drobné krádeže, bylo podchyceno necelých 1 500.
Za úctyhodný výsledek lze považovat počet vozidel, která strážníci v Praze 14 prověřili za pomoci přenosných počítačů PCT - 96 513,
přitom se jim podařilo najít 22 hledaných vozů a tři neoprávněně užívané "espézetky . Ze srovnání s celopražskými výsledky vyplývá, že
ani v tomto případě nezůstává naše Městská policie pozadu: v celém hlavním městě bylo loni nalezeno a Policii ČR předáno 251
vozidel. Nesporně zajímavý je i fakt, že hodnotu majetku, kterou se díky těmto aktivitám MP podařilo občanům navrátit od roku 1993,
lze vyčíslit na 250 milionů korun.
Nezanedbatelná je také účast Městské policie při pátrání po hledaných osobách: významnější než celkový počet lidí prověřených při
běžné hlídkové činnosti strážníků je podíl těch, kteří díky MP nadále nebudou unikat před zákonem: zatímco v celé Praze bylo zadrženo
172 hledaných, v Praze 14 jich bylo 13.
Říká se, že nejen čísly živ je člověk - a platí to i o Městské policii. Zmínit musíme také každodenní dohled strážníků u vybraných
přechodů v blízkosti základních škol, řadu aktivit ve spolupráci s úřadem naší městské části i s Policií ČR, loňskou pomoc při
povodních, při volbách summitu NATO, a to ještě zdaleka není všechno.

vš
Příště vám představíme strážníka Městské policie v Praze 14 Roberta Šebestu.

