Statutární město Děčín
Zápis
z jednání Komise prevence kriminality a bezpečnosti, konané dne 12.04.2022

Přítomni: Mgr. Jan Šmíd (online), Mgr. Lukáš Herich, DiS., Václav Němeček, PhDr. Marcel Horák, DiS.,
MBA, Ing. Lukáš Moudrý, DiS.
Nepřítomni: Mgr. Vladimír Volráb, Mgr. Radek Pospíšil,
1. Mgr. Jan Šmíd zahájil jednání komise. Následně představil program komise.
2. Mgr. Jan Šmíd provedl prezentaci Analytické mapy kriminality, která detailně zpracovává a
vyhodnocuje data poskytovaná Policií České republiky a je tedy určena pro interní potřeby
měst k prevenci kriminality v rámci zájmového území. Mapa vznikla v prostředí webové
platformy Corpis Maps.
Analytická mapa kriminality slouží k zobrazení a vyhodnocení deliktů (přestupky a trestné činy)
na území obce za vybrané časové období. Součástí mapy je přehledná geografická polygonová
vizualizace deliktů včetně statistik. Mapa umožňuje samostatně analyzovat výskyt trestných
činů a přestupků. Uživatel může vytvářet vlastní obecné i detailní pohledy na základě
analytických filtrů (datum, rok, měsíc, den v týdnu, hodina, denní doba, stav deliktu, charakter
deliktu, kategorie a podkategorie deliktu), jejichž součástí jsou i statistiky o počtu deliktů.
Mapa zároveň umožňuje vyhledávat konkrétní delikty podle ID a export ve formátu JPEG a PDF.
Doplňující informace a praktické ukázky jsou zde: https://www.tmapy.cz/analyticka-mapakriminality .

Analytická mapa kriminality bude mimo dat od Policie České republiky pracovat s daty ze
systému Městské policie Děčín, přičemž data budou v podobné struktuře jako data zadávaná
PČR. Součástí systému bude i tzv. pocitová mapa města, která by měla uživateli umožnit zadání
důvodů, které ho vedou k označení daného místa jako problémového, čímž v podstatě vzniká
čtvrtá vrstva, která umožní orgánům místní samosprávy a státní správy operativně reagovat na
snížený pocit bezpečí v konkrétních místech.
Cenová kalkulace:

3. PhDr. Marcel Horák navrhl vložení „čtvrté vrstvy dat“ do Analytické mapy. Tato data by
obsahovala podněty ze strany občanů.
4. PhDr. Marcel Horák sdělil předsedovi komise schválení rozpočtové změny týkající se očkování
strážníků proti žloutence.
5. PhDr. Marcel Horák informoval předsedu komise o nedostatku krátkých ručních palných zbraní
(pistole) pro strážníky. V současné době počet strážníků převyšuje počet zbraní v majetku
města. Bylo by vhodné tedy dokoupit 20 ks pistolí.
S ohledem na stáří motorových vozidel, s kterými strážníci vykonávají hlídkovou službu, je
nutné zakoupit v letošním roce jeden nový vůz sloužící k těmto účelům. Náklad asi 500 tis. Kč.
Dále by bylo vhodné vybavit městskou policii převozovým vozidlem pro převoz např. osob pod
vlivem návykových látek do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, jinak
problémových osob např. na PČR, či pro převoz zvířat apod. Důvodem je zejména bezpečnost
strážníků i převážené osoby nebo zvířete a riziko infekčnosti a tudíž co nejjednodušší možnost
vozidlo v případě potřeby vždy vyčistit. Není nutné kupovat nové vozidlo. Náklady nutné pro
pořízení takového vozidla lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout. Nicméně mělo by se jednat o
nižší statisíce korun.
6. Usnesení Komise prevence kriminality a bezpečnosti:
a) Komise doporučuje radě města uvolnit finanční prostředky na nákup a následný
provoz Analytické mapy prevence kriminality.
b) Komise doporučuje radě města uvolnit prostředky na nákup (obměnu) jednoho
služebního vozu Městské policie Děčín.
c) Komise doporučuje radě města uvolnit finanční prostředky na nákup 20 ks krátkých
zbraní pro potřeby Městské policie Děčín, asi 400 tis. Kč. Je nutné cenu poptat.
d) Komise doporučuje radě města zvážit možnost pořízení převozového vozidla pro
potřeby Městské policie Děčín tak, jak je popsáno v bodě 5 tohoto zápisu.

Termín dalšího jednání komise bude stanoven po dohodě s předsedou komise.

Zapsal: Ing. Lukáš Moudrý, DiS.
tajemník komise

Mgr. Jan Šmíd
předseda komise v.r.

