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Vážený pane primátore,

V Ceských Budejovicích 13. ríjna 2016

jsem dlouhodobe znepokojen cinností mestské policie, konkrétne jejím plnením dohledu nad
provozem na mestských komunikacích. Ze zprávy MP CB za rok 2015 je možné vycíst, že za celý
minulý rok rešila MP CB 26 539 prestupku ridicu automobilu a 1 450 prestupku cyklistu. To je více
než 100 prestupku za každý pracovní den (a pokutování alespon jednou rocne bezmála každého
tretího obyvatele našeho mesta vcetne detí), z cehož témer % prestupku byly rešeny nejakou formou
postihu. Vzhledem k tomu, že jsem se opakovane prímo od strážm'ku MP CB dozvedelo tzv.
"cárkování", kdy jsou strážníci financne hodnoceni také na základe poctu udelených pokut (cárek),
me výše uvedené císlo rešených prestupku nešokuje, nýbrž pouze utvrzuje v tom, že strážníci
mluvili pravdu.

Cinnost MP CB rídí práve primátor mesta. Proto se na Vás obracím s žádostí o uvedení cinnosti MP
CB do stavu, kdy její strážníci nebudou kvuli vyšší výplate nuceni rozdávat co nejvíce pokut, a kdy
se težište práce mestské policie vrátí tam, kde by melo dle mého soudu být, tzn. k zajištování
verejného porádku. Velmi rád bych se prestal stydet za mestské strážníky, kterí loví každého
zmateného návštevníka mesta, který svým autem vjede do jedné z nekolika ceskobudejovických
ulic, jež je náhle uprostred opatrena špatne viditelným zákazem vjezdu (jako naph'klad v ulici
Žižkova v úseku Chelcického - Nádražní, nebo v Prumyslové). Rád bych videl mestské strážníky,
kterí si uvedomují nedostatku v nekterých dopravních opatreních na komunikacích a bezhlave
nepokutují cyklisty na Dlouhém moste, nebo na zacátku parku Na sadech u Obchodní akademie. A
velmi rád bych nemusel prímo z úst strážníka MP slyšet, že trestání prestupku a jejich cílené
vyhledávání má prímo prikázané od svého nadrízeného. Vím, že nejsem sám, kdo žádá po obecní
policii predevším cinnost verejné služby, porádkovou, preventivní, co nejméne represivní (alespon
tam, kde se jedná o prestupky, které nevykazují znaky spolecenské nebezpecnosp'), a pokud možno
nápomocnou, dávající prednost spíše domluve pred blokovou pokutou ci prestupkovým rízením
v honbe za výplatou.

Vážený pane primátore, mestská policie je nejen vizitkou mesta, protože její cinnost dopadá na
obcany, ale i návštevníky, je ale koneckoncu také vizitkou Vaší, jelikož jste její nejvyšší autoritou.
Je tedy na Vás, jakou tvár jí chcete vtisknout.
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