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Městská policie Liberec získala významnou 

„posilu“ – dva nové skútry pro strážníky 
 
 

 
 

Liberec 24. března 2010 – Městská policie Liberec získala v těchto dnech další důležitou 
technickou pomůcku pro výkon svých úkolů. Skútry Yamaha, nově zařazené do vozového parku 
liberecké městské policie, umožní její zvýšenou mobilitu a budou pomáhat především strážníkům v 
odlehlejších oblastech města k rychlejší akceschopnosti. Jeden ze skútrů si MP Liberec koupila, 
druhý obdržela jako sponzorský dar od společnosti AUTOPROFI, v. o. s..  
 
 „Zisk těchto dvou strojů jednoznačně zapadá do dlouhodobé strategie Městské policie Liberec. 
Vedou k rychlejší reakce schopnosti strážníků a tím posilují bezpečí obyvatel města,“ říká Ladislav 
Krajčík, ředitel MP Liberec. „Budeme je využívat především pro oblast Vratislavic nad Nisou,“ 
dodává Krajčík dále. „Nicméně je pravděpodobné, že obyvatelé Liberce se s těmito motocykly 
setkají i v jiných částech města,“ uzavírá Krajčík.  
 
Také podle primátora města Ing. Jiřího Kittnera jsou skútry vítanou pomocí pro práci strážníků 
městské policie. „Strážníkům usnadní přístup do jinak těžko dostupných lokalit a zásadním 
způsobem zkrátí dobu jejich dosažitelnosti,“ zdůrazňuje pozitiva primátor.  
Starosta městské čtvrti Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka podotýká, že plocha, kterou má 
vratislavský okrskář na starosti je větší než 100 hektarů a proto dohled nad takto rozlehlou oblastí 
bez techniky je velmi obtížný. „Pro dohled nad celou oblastí je skútr téměř nezbytným,“ říká 
Pohanka.  
 
Nové stroje pro Městskou policii Liberec jsou znaky Yamaha následujících technických parametrů:  
 

Xamaha AeroxR,  50 ccm,  dvoutaktní  jednoválec, chlazení kapalinou, zdvihový objem 49,2 ccm, 
maximální výkon 22,0 kW@6500 otáček za min., elektrický a nožní startér, převodovka automatická 
s variátorem, rozvor kol: 1 256 mm, hmotnost vč. náplní 97kg, přední i zadní brzda kotoučová 190 
mm, pneumatiky: přední 130/60-13, zadní 140/60-13, přední odpružení - teleskopická vidlice,  zadní 
odpružení - kyvná vidlice.  

 
Cena nově pořizovaného stroje je 60 000 Kč. Díky dohodě s prodejcem získala Městská policie 
Liberec jeden stroj k jednomu koupenému zdarma. 
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