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O botičkách, diskusním fóru a šéfování s ředitelkou Městské policie Prahy 14

Ing. Bc. Dana HETZLOVÁ
Dvaačtyřicetiletá absolventka Vysoké školy zemědělské pracovala nejdříve v zahraničním obchodě. V roce 1991 nastoupila na
základě výběrového řízení k městské policii a při práci vystudovala Policejní akademii ČR. Ředitelkou MP v Praze 14 je od roku 2000.
Vždycky ji bavil sport - byla v juniorské atletické reprezentaci a běhala 1. ligu za RH Praha (nyní Olymp Praha). Překážky zdolává
dobře i dnes, k systematickému pohybu se ale už musí někdy trochu přemlouvat. Má dvě dospělé dcery, starší pracuje u Policie ČR.

Na začátku letošního roku začala platit novela zákona o obecní policii. Co to pro vás v praxi znamenalo?
Novela přinesla celou řadu změn. Obecní policie dnes může řešit přestupky, zejména v oblasti dopravy, které dřív řešit nemohla,
a došlo také k rozšíření oprávnění ze zákona 553/91 Sbírky. S většími pravomocemi v oblasti dopravy souvisí i vznik Dopravního
oddílu Městské policie hlavního města Prahy, který se zabývá odtahy vozidel tvořících překážku silničního provozu. V
prvopočátku byly odtahy zaměřeny na vozidla stojící neoprávněně na vyhrazených parkovištích pro invalidy. Po pěti měsících
můžeme konstatovat, že počet těchto přestupků značně poklesl. V současné době se zaměřujeme i na vozidla stojící na
přechodech, chodnících, v křižovatkách a podobně. S odtahy ale souvisí třeba i akce, prověřující průjezdnost ulic pro speciální
techniku ZBS, tedy záchranného bezpečnostního systému, v nočních hodinách, zejména v sídlištní zástavbě, kterou jsme
absolvovali 21. května.

Jak probíhá taková kontrola?
Zaměřili jsme se hlavně na sídlištní zástavbu na Černém Mostě, na ulice Kapitána Stránského, Bryksova, Vybíralova, Vašátkova
a Doležalova, a na ulice na Lehovci. V době mezi devátou večer a druhou hodinou ranní jsme zjišťovali, jestli jsou tato místa
průjezdná pro vozidla hasičů a rychlé záchranné služby. Nejhorší situace byla zjištěna v té době v Kukelské ulici, kde v průjezdu
bránilo zhruba dvacet vozidel. Z toho vyplývá nutnost provést ve spolupráci s odborem dopravy úřadu naší městské části
příslušná opatření: buď zajistit náhradní parkování, nebo povolit částečné parkování na chodníku. Doprava v klidu, to je největší
problém, který v Praze 14 máme, a kdyby se ho podařilo vyřešit zajištěním dostatečného množství parkovacích míst, zbavilo by
nás to jistě všechny mnoha problémů.

Kdy se smí nasazovat pověstné "botičky"?
Oprávnění k použití TPZOV, tedy technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, vychází ze zákona 553/91 Sb., o obecní
policii. Podmínkou pro užití botičky je, že vozidlem byl proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství, vozidlo stojí na
chodníku, kde to není povoleno, nebo je ponecháno na místě, kde je to zakázáno v rámci místní úpravy silničního provozu.

Vnímáte změnu v přístupu veřejnosti k městské policii? Dochází k častým střetům?
Setkáváme se s nimi hlavně při řešení přestupků, častá byla i kritika v diskusním fóru na webu naší městské části. Když se
provádí nějaká místní úprava, část lidí to vítá, ale dalších se to nepříznivě dotýká. Snažíme se reagovat na všechny podněty
občanů a jsme rádi, že se v diskusním fóru dnes objevují už i ohlasy pozitivní. Byli bychom rádi, kdyby nás veřejnost v případě
potřeby kontaktovala na lince 156 nebo na telefonním čísle 281 918 886.
Uvedený posun souvisí jistě i s tím, že se zlepšuje vybavení městské policie.
Určitě. Pro potřeby okrskářů jsme od naší městské části dostali čtyři digitální fotoaparáty, které nám usnadní práci. Spousta
přestupků se v současnosti eviduje, pořízená fotodokumentace napomůže k jejich rychlejšímu řešení. Další pozitivní skutečností
je, že v polovině května byla v Klánovicích otevřena nová služebna psovodů městské policie, která dřív sídlila v areálu psího
útulku v Troji. Její dnešní umístění je pro nás výhodné: na naši žádost, samozřejmě dle svých možností, k nám psovodi mohou

snadno zajet a vypomoci strážníkům při provádění kontrol v ulicích zejména v noční době. To má samozřejmě i psychologický
efekt a zvýší to počty strážníků v noci na území naší městské části.

Pomáháte také v boji proti drogám.
Ano. Strážníci se nezabývají pouze dopravou a veřejným pořádkem, ale věnují se i aktivitám v jiných oblastech. Jednou z nich,
neméně důležitou, je otázka prevence kriminality. V rámci celopražské akce Úklid jsme zkontrolovali pískoviště a dětská hřiště,
zda se na nich nenachází použité injekční stříkačky odhozené narkomany, a našli jsme jich celkem devatenáct. Současně jsme
se zaměřili i na to, aby do těchto míst nechodili lidé venčit pejsky nebo bezdomovci přespávat, aby tato místa opravdu sloužila
jen dětem. A v tom bychom mohli pomoci všichni. Podobné akce bychom chtěli zopakovat i v letním období. V květnu a červnu
ve spolupráci s celoměstským oddělením prevence kriminality pořádáme dětský den na dvou základních školách, na ZŠ
Vybíralova a na ZŠ Generála Janouška, kde proběhnou akce na dětském dopravním hřišti, ukázky pyrotechniky, výcviku psů a
sebeobrany. Chtěli bychom všem školám, od předškolních zařízení až po školy střední, nabídnout připravené okruhy přednášek
na různá témata, týkající se dopravní výchovy, sociálně patologických jevů, jako je šikana, drogy a graffiti, bezpečného chování a
podobně.
Tyto přednášky jsou přizpůsobeny různým věkovým kategoriím. Po prázdninách pak budou mít okrskáři v rámci boje proti
drogám preventivní dohled nad osmi vytypovanými školami.

A co ženy ve službách městské policie?
V současnosti je z 52 tabulkových míst celkem šest obsazeno ženami. V přímém výkonu služby, tedy na ulici, můžete vidět dvě:
jednu okrskářku a jednu vedoucí směny, na služebně se setkáte s dozorčí a pracovnicí přestupkového oddělení. Vedoucí směny
Ivana Paclíková ve funkci, do které ženy nejsou často zařazovány, působí již přes dva roky, je profesně zdatná, má výborný vztah
k veřejnosti a dostatečnou autoritu mezi svými kolegy.

Jak vy sama jako šéfová tolika mužů vnímáte vzájemné vztahy?
Myslím, že jsou na dobré úrovni. V naší profesi se musíme spolehnout jeden na druhého. Když někde něco zaskřípe, je potřeba
problém vyřešit. Tady nemůže jít o žádný boj mezi muži a ženami, protože máme určité poslání a to je nejdůležitější. Je to taková
nikdy nekončící práce, smutné je, že se nikdy nezavděčíte všem, ale na to si musíte prostě zvyknout.

text a foto: Věra Štemberová
Jak kontaktovat MP
Stálá služba na lince 156 nebo na telefonu 281 918 886
Služebna v metru Hloubětín
a Kpt. Stránského 984
Úřední hodiny: Po + St od 16 do 18 hodin (podněty a
připomínky občanů)

Sídlo Městské policie Prahy 14 ve Vlčkově ulici 1067.

Labutě na rybníčku na Černém Mostě v květnu vyvedly pět mláďat.
Jejich klid hlídali, spolu s ochránkyní přírody Věrou Homolovou, strážníci.

