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1. Úvod 

Cílem zprávy je seznámit Radu města Břeclav s činností MPBV a stavem v oblasti 

personálního a technického zabezpečení v roce 2012. 

 

2. Činnost městské policie 

Městská policie Břeclav prodělala v roce 2012 vnitřní restrukturalizaci s cílem zefektivnit 

činnost výkonných složek při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

Dosavadní model v podobě organizačního monolitu MP Břeclav byl přestavěn a strážníci 

v přímém výkonu služby byli rozděleni do dvou funkčních zařazení podle svého zamření. 

V rámci MPBV tak od května začali fungovat strážníci hlídkové služby (s celoměstskou 

působností) a zcela nově strážníci s územní a objektovou odpovědností (okrskáři). Cílem 

tohoto opatření bylo zajistit v maximální možné míře a bez tříštění sil širokou škálu úkolů 

městské policie, zefektivnit některé její činnosti a prakticky přiblížit městskou policii 

občanům tak, aby ji vnímali jako službu. 

2.1. Strážníci s územní a objektovou odpovědností a strážníci hlídkové služby 

Strážníci s územní a objektovou odpovědností tak začali působit v pěti přesně ohraničených 

okrscích s tím, že jejich prioritou bylo navázat kontakty s občany, úřady a firmami v jejich 

rajonech, pomáhat lidem v těchto okrscích žijícím nebo pracujícím s řešením jejich 

každodenních problémů, které se ne vždy musely přímo dotýkat bezpečnosti osob nebo 

majetku nebo veřejného pořádku, 

ale problémů, jejichž včasné 

vyřešení nebo intervence za jejich 

vyřešení může objektivně zvýšit 

pocit bezpečí, pořádku a možnosti 

získat zastání. Okrskáři dále byli 

prostředníky mezi obyvateli 

daného okrsku a kompetentními 

úřady a jejich složkami (např. ORS, odbor majetkový, OSPOD, odbor životního prostředí 

apod.). Úkolem strážníků s územní a objektovou odpovědností bylo také zavčas odhalovat 
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bezpečnostní rizika ve svěřené lokalitě, navrhovat řešení minimalizace těchto a spolupodílet 

se na jejich řešení. Jednou z činností strážníků s územní a objektovou odpovědností byla také 

preventivní a osvětová činnost. Z hlediska vnitřní organizace MPBV bylo na strážníky SÚOO 

přenesena spisová služba a dořešování hlídkovou službou odhalených případů a jiných 

podezření, které nešlo vyřídit v rámci hlídkové služby ihned. Strážníkům hlídkové služby a 

strážníkům v pozici velitele směny se tak přesunutím administrativy související s konkrétními 

případy protiprávního jednání nebo jiných odhalených závad „uvolnily ruce“ a mohou se tak 

soustředěněji věnovat plnění úkolů městské policie ve smyslu zákona 553/1991 Sb., o obecní 

policii, a podle aktuálních potřeb města Břeclav. 

Strážníci hlídkové služby vykonávají svou činnost v podobě motorizované nebo pěší hlídky.  

2.2. Prioritní úkoly 

Mezi prioritní úkoly roku 2012 patřilo zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku v okolí 

komplexu OC Shopping centrum v ulici J. Palacha a v přilehlé pěší zóně v sadech 28. října. 

Lokalita je charakteristická výskytem bezdomovců a osob ze sociálně vyloučených lokalit. 

Jsou mezi nimi příslušníci majoritní části společnosti i romské menšiny, přičemž druhá 

skupina obyvatel budí u břeclavské majority větší averze. Lokalita od OC SC po nádraží ČD je 

charakteristická především porušováním vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na 

veřejných prostranstvích, dále znečišťováním veřejného prostranství a závadových chování 

výše popsaných skupin v podobě hlasitého pokřikování, nespolečenského chování a 

občasných verbálních provokací kolemjdoucích. Z uvedeného důvodu je tato lokalitě 

dlouhodobě zesílena kontrolní činnost hlídkové služby i místně příslušného okrskáře. 

Zesílené kontroly motorizované i pěší v denní i noční hodiny jsou pak městskou policií 

prováděny i v ulici J. Palacha směrem k mostu a to z důvodu zvýšeného výskytu sprejerů. 

Dalším stěžejním úkolem se zvláště od podzimních měsíců staly kontroly nádraží ČD a jejich 

okolí, kde byla zaznamenána zvyšující se četnost okrádání cestujících nebo jejich fyzické 

napadání a to bez ohledu na denní nebo noční hodinu. Lokalita nádraží a pěší zóny v sadech 

28. října navíc trpěla enormním výskytem osob žijících bezdomoveckým způsobem života, 

které nelegálně obydlily budovy stravovny a zdravotnického zařízení ČD. Tyto osoby byly 

často pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných a psychotropních látek a vlivem 
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toho se zvláště v sadech 28. října dopouštěli nepředložeností v podobě přestupků proti 

veřejnému pořádku nebo žebrání, často doprovázeného slovní agresí. Zvýšenou přítomností 

hlídek MPBV se situaci v lokalitě podařilo zklidnit, k tomu přispěl i podnět MPBV na zrušení 

pronájmu předzahrádky u bistra na kraji pěší zóny, kde se závadové osoby shromažďovaly. 

I v roce 2012 bylo úkolem MPBV napomoci při zklidnění dlouhodobě napjaté situace 

v lokalitě ulic Riegrova, Na Zahradách, Krátká, kde ještě v roce 2011 panovaly vyostřené 

vztahy mezi obyvateli bytového komplexu Riegrova a obyvateli zbývající zástavby. S pomocí 

Asistenta prevence kriminality se situaci v oblasti podařilo dostat pod kontrolu a situaci 

zlepšit alespoň na interpersonální úrovni. Problémem však zůstává klid a pořádek uvnitř 

dvorního traktu bytového komplexu a ve společných prostorách domů, které jsou zahrnuty 

do tzv. sociálně vyloučené lokality. V těchto prostorách totiž v roce 2012 stále docházelo 

k jejich znečišťování a poškozování majetku ve vlastnictví města i ke krádežím osobního 

majetku (jízdní kola, vykrádání sklepů, 

krádeže sušeného prádla apod.). Část 

tohoto protiprávního jednání má na 

svědomí zejména omladina obyvatel 

bytového komplexu a jejich přátelé. Ti jsou 

zasaženi užíváním OPL, což vede 

k sociálně-patologickému chování. Do 

lokality bytového komplexu se navíc 

stahují i závadové osoby z jiných částí 

Břeclavi, zejména z Poštorné a některých obcí Břeclavska. K odhalování pachatelů 

protiprávního jednání začala v závěru roku 2012 užívat MPBV kamerový systém, jimž byly 

domovní vchody a chodby domů vybaveny. 

2.3. Dlouhodobé úkoly 

Městská policie Břeclav dále plnila dlouhodobé úkoly, např: 

- Ranní dohled u přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ Kupkova, Slovácká, Dukelská 

- Dohledy nad rozchody žáků po vyučování v okolí ZŠ Slovácká, Dukelská a Osvobození 

z důvodu občasných výskytů fyzického napadání mezi žáky 
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- Kontroly v okolí knihovny a kostela 

v Břeclavi-Poštorné z důvodu výskytu 

závadových osob v denních i nočních 

hodinách 

- Kontroly na dodržování zákazu prodeje a 

podávání alkoholických a tabákových 

výrobků v restauracích, hernách a barech 

(tzv. §30) 

- Kontroly židovského hřbitova a kontroly okolí městských pohřebišť z důvodu 

prevence krádeží, znečišťování veřejného prostranství a v nočních hodinách výskytu 

mládeže popíjející alkohol 

- Odchyt ztracených a opuštěných zvířat a jejich převoz do městského útulku 

v Bulharech 

- Doručování písemností 

- Širokospektrální součinnost s OSPOD 

- Realizace součinnosti se soudy, exekutorskou komorou 

- Preventivní kontroly dětských hřišť a určených městských objektů 

- Plnění úkolů dle veřejnoprávních smluv s městy Podivín a Lanžhot 

- Spolupráce s neziskovými organizacemi a nízkoprahovými kluby při prevenci 

kriminality mládeže formou tvorby volnočasových aktivit 

- Zajišťování BESIP formou měření rychlosti vozidel ve vytipovaných a Policií ČR 

určených silničních úsecích  

2.4. Mimořádná nasazení strážníků 

V roce 2012 byli strážníci mimořádně nasazeni v případech: 

- duben/květen – celoměstské bezpečnostní opatření související s tzv. causou Petr 

- riziková sportovní utkání 

- součinnostní opatření s PČR – dohledy nad příjezdy a odjezdy rychlíkových železničních 

spojů v souvislosti s působením organizovaných skupin okrádajících cestující vlakových spojů 

zejm. na mezinárodních spojích 
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- cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje prováděné 

v areálech Nemocnice Břeclav a fy. Fosfa 

- hodové průvody v Poštorné,  Ch. N. Vsi a Poštorné 

- Svatováclavské slavnosti  

 

3. Statistika řešených přestupků a uložených blokových pokut 

V roce 2012 odhalili strážníci Městské policie Břeclav celkem 4.610 přestupků, což 

představuje meziroční pokles o 11,1%. Za tyto přestupky udělili strážníci pokuty v celkové 

výši 1.040.000,- Kč, tj. o 7,2% více než v roce 

předcházejícím. Průměrná výše ze všech pokut 

uložených v blokovém řízení činí 443,- Kč, 

přičemž u blokových pokut na místě 

zaplacených 386,- Kč a u blokových pokut na 

místě nezaplacených 557,- Kč.  

 V roce 2012 odhalili strážníci 143 podezření ze 

spáchání trestného činu, přičemž zadrželi 40 

pachatelů trestných činů nebo osob z trestné 

činnosti podezřelých. 

V souvislosti s meziročním srovnáním je nutno 

přihlédnout k faktu, že půl druhého měsíce 

(duben-květen) byly veškeré síly MPBV takřka výhradně soustředěny do pořádkového 

opatření kvůli společensky vyhrocené situaci zapříčiněné causou Petr a následnými ataky 

města Břeclav ze strany různorodých skupin od lidsko-právních aktivistů po přes členy a 

příznivce antifašistických sdružení a pravicově extremistických skupin.   

3.1. Přehled odhalených přestupků 

Co do četnosti strážníky odhalených přestupků jich bylo ve sledovaném období nejvíce 

spácháno na úseku dopravy 2.739. Druhou nejrozšířenějším protiprávním jednáním řešeným 

MP Břeclav byly v roce 2012 přestupky proti veřejnému pořádku (§47 zák. č. 200/1990 Sb.), 
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jichž bylo na území Břeclavi vloni odhaleno 746, pomyslné třetí místo v četnosti odhalených 

přestupků představují s číslem 595 ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a proti 

pořádku v územní samosprávě §46 zák. č.200/1990 Sb.), přičemž v 385 případech se jednalo 

o porušení obecně závazné vyhlášky města Břeclav 5/2011 stanovující pravidla pro pohyb 

psů na veřejných prostranstvích. Dále strážníci řešili 291 přestupků proti majetku (§50 zák. č. 

200/1990 Sb.) a 193 přestupků proti občanskému soužití (§49 zák. č. 200/1990 Sb.). Případů 

naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi řešili v roce 2012 strážníci v 32 případech. 

 

Grafické znázornění struktury odhalených přestupků v roce 2012:

 

 

3.2. Charakteristika a vývoj jednotlivých přestupků 

3.2.1 Ostatní přestupky proti státní správě a proti územní samosprávě (porušení obecně-

závazných vyhlášek a nařízení města) 

OZV psi

§30 alkohol, tabák

§46 OZV+N

§47 veřejný pořádek

§49 občanské soužití

§50 majetek

§125c doprava
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Případů porušení povinností plynoucích z obecně-závazných vyhlášek a z nařízení obce 

zaevidovali v roce 2012 strážníci 595, což je meziroční pokles o 28%. V tomto případě se však 

jedná o pokles ryze relativní a to s ohledem na to, že do vyšších údajů z roku 2011 se 

promítla skutečnost spočívající ve vydání několika vyhlášek, zejména pak OZV 3/2011 o 

veřejném pořádku a čistotě města, OZV 5/2011 upravující pravidla pro pohyb psů na 

veřejných prostranstvích či nařízení 2/2011 kterým se stanovují oblasti města, ve kterých lze 

místní komunikace užít jen za sjednanou cenu. To byl jeden z výrazných faktorů 

způsobujících to, že četnost porušení této kategorie přestupků byla již v roce 2011 ve 

srovnání s rokem 2010 skoková s meziročním nárůstem 48%. Pomineme-li tedy jednorázově 

skokový rok 2011 a porovnáme-li zhruba srovnatelné roky 2010 a 2012, pak se incidence 

spáchaných a odhalených přestupků proti §46 zák. č. 200/1990 Sb. zvýšila o 19%.  

Z činnosti MP plyne, že na území města Břeclavi je nejčastěji (z 64%) porušována vyhláška o 

pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. K hojně porušovaným pak patří tzv. 

neplacení parkovného, porušování zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a od 

jara 2012 nově porušování zákazu podomního a pouličního prodeje a nabízení služeb. 

3.2.2 Přestupky proti veřejnému pořádku 

Přestupky proti veřejnému pořádku patří dlouhodobě k nejčetněji páchaným protiprávním 

jednáním v katastru města Břeclav. V roce 2012 jich strážníci odhalili 746, což je srovnatelný 

údaj s rokem předcházejícím (meziroční nárůst pouze 0,7%). Nárůst tohoto druhu 

protiprávního jednání je dlouhodobě mírný a drží spíše setrvalý trend.   
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Co do incidence mají přestupky proti veřejnému pořádku nejčastěji podobu neoprávněného 

záboru veřejného prostranství (stánky, automobily), neuposlechnutí výzvy úřední osoby při 

výkonu její pravomoci, znečišťování veřejného prostranství a založení tzv. černé skládky. 

Operační středisko MP přijme zvláště v měsících od časného léta do brzkého podzimu desítky 

telefonních oznámení na rušení nočního klidu (jedna ze skutkových podstat přestupku proti 

veřejnému pořádku), vzhledem ke stávající legislativní úpravě a soudní interpretaci a 

s ohledem na to, že právní vědomí veřejnosti je v této oblasti nedobré a stále převažuje 

mýtus, že každý hlasitější zvuk po 22. hodině je rušením nočního klidu, je prokazování tohoto 

jednání velmi obtížné a v drtivé většině zůstává „rušení nočního klidu“ pouze v rovině 

telefonicky nahlášeného protiprávního jednání. 

Četnost přestupků proti §47 zákona č. 200/1990 Sb. by mohla ve statistikách MPBV narůst i 

skutkové podstaty vzbuzení veřejného pohoršení. K realizaci pachatele na základě §47 odst. 

1 písm. c) citovaného zákona je však třeba přítomnosti alespoň tří osob, které předmětné 

„pohoršení“ dosvědčí. Jelikož se však městská policie stejně jako orgány činné v trestním 

řízení potýkají s dlouhodobým narůstajícím trendem neochoty občanů svědčit, je 

prokazování veřejného pohoršení velmi složité až nemožné. Nad rámec uvedeného je třeba 

uvést, že přítomnost tří osob je obligatorní a nemůže ji nahradit sebekvalitnější a sebevíce 

prokazatelnější záznam městského kamerového dohlížecího systému. 

Jedním z vysvětlení, proč nárůst přestupků proti veřejnému pořádku je minimální, může být i 

používání fotopastí, které MPBV k výkonu své činnosti zařadila od začátku roku. Díky 
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medializaci tohoto technicko-dokumentačního prostředku prokazatelně, alespoň 

prozatímně, poklesl počet zakládání černých skládek v městské aglomeraci. MP však 

zaregistrovala náznaky, že zakládání skládek se přemístilo z města a jeho okrajových částí do 

okolních lesů. 

3.2.3 Přestupky proti občanskému soužití 

 

 

Z pěti skutkových podstat přestupků proti občanskému soužití řešili strážníci MPBV v roce 

2012 pouze dvě: jednalo se o ublížení na cti a o narušování občanského soužití vyhrožování 

újmou na zdraví, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Těchto skutků zaregistrovala 

MPBV 193, což představuje ve srovnání s rokem 2011 pokles 28%. V naprosté většině 

případů se na incidenci tohoto přestupků podílí špatné sousedské vztahy, cca z 40% byla tato 

oznámení městské policii činěna ze strany stále stejných oznamovatelů.  

Přestupky proti občanskému soužití mají řadu 

specifik, která mohou způsobovat mnohdy až 

značný rozdíl mezi počtem takových jednání a 

počtem jednání posuzovaných v přestupkovém 

řízení. Kromě problematiky projednávání 

přestupku mezi osobami blízkými je například 

v případě §49 odst. 1 písm. a) třeba, aby 

oznámení o spáchání přestupku podala 
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správnímu orgánu k projednání přímo poškozená osoba. Tak se však v zákonné lhůtě ne vždy 

stane a řada jednání naplňující skutkovou podstatu přestupku má spíše latentní podobu. 

3.2.4 Přestupky proti majetku 

 

V roce zaevidovala městská policie na území Břeclavi 291 přestupků proti majetku (§50 

záz.č.200/1990 Sb.), což představuje meziroční pokles o 19%. Z dlouhodobého hlediska však 

nejde o pokles nijak výrazný a je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2010. 

Přestupky proti majetku představují škálu protiprávního jednání, nejčastěji však mají podobu 

krádeží prostých a poškozování cizího majetku, v obou případech do výše 4.999,- Kč. Zhruba 

ve dvou třetinách mají na majetkových deliktech podíl krádeže v obchodních centrech, do 

nichž se od druhého pololetí stále častěji zapojovali osoby nezletilé a mladistvé nebo osoby 

věku mladistvých blízké. Ačkoli tímto druhem krádeží trpí zejména větší obchody a obchodní 

centra, koncem roku začalo majetkových přestupkových deliktů přibývat i v prodejnách 

malých typu večerek.  

Co se týče §50 v podobě poškozování cizí věci, jde zejména o ničení majetku v podobě 

poškozování dveří nebo domovních zvonků bytových domů, poškozování nástěnek, vývěsek 

a dekorací na ulici, dále pak poškozování stěračů nebo bočních zpětných zrcátek 

zaparkovaných automobilů. V roce 2012 se snížila incidence majetkových deliktů v podobě 

krádeže krytů kanalizačních vpustí. 
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Řada strážníky odhalených majetkových deliktů výší spáchané škody přerostla kategorii 

deliktu do kategorie trestného činu, ať již v podobě krádeží na osobách nebo stále více se 

šířícího problému v podobě sprejerství.  

3.2.5. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem 

 

V rámci své činnosti zjistili strážníci na území Břeclavi 32 přestupků na úseku ochrany před 

alkoholismem a tabákovými výrobky, což představuje meziroční nárůst o 113%. Dané číslo 

nehovoří o tom, že by dramatickým způsobem narostl počet uvedeného přestupkového 

jednání, ale je výsledkem několika cílených předem připravených akcí, které MPBV za 

přítomnosti pracovníků OSPOD Břeclav v souvislosti s dodržováním §30 přestupkového 

zákona realizovala. V průměru každé čtvrtletí provedli strážníci s pracovníky OSPOD kontrolní 

návštěvu barů, heren a restaurací, při níž kontrolovali, zda v těchto zařízeních není 

umožněna konzumace alkoholu osobám mladších 18 let, zda těmto osobám nejsou 

prodávány tabákové výrobky nebo zda osoby nezletilé a mladistvé nemají možnost v těchto 

podnicích hry na výherních automatech. Zhruba dvě třetiny přestupků proti ustanovení §30 

zák. č. 200/1990 Sb. bylo odhaleno právě v rámci těchto kontrol, zbytek připadá na zjištění 

přestupkového jednání v rámci běžné hlídkové služby strážníků. 

V kontrolách zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků osobám 

mladším 18. let bude MPBV i nadále pokračovat a to s ohledem na vzestupnou incidenci 

tohoto jednání, které do jisté míry souvisí i s dalším fenoménem v městě Břeclav, jakým je 

záškoláctví a rostoucí počet „dětí ulice“.     
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3.2.6   Přestupky na úseku dopravy dle §125c zákona 368/2000 Sb. 

 

V roce 2012 pokračoval klesající trend zjištěných dopravních přestupků. Těch bylo odhaleno 

2739, což představuje meziroční pokles 11.9%; mezi lety 2010 a 2011 dosáhl pokles 18%. 

Nejčastější prohřešky představují špatné parkování ať již v rozporu s dopravními předpisy 

nebo neplacení parkovného či neoprávněné státní v rezidentních zónách, trvalkou je i 

nedodržování maximální povolené rychlosti pro jízdu v obci (hřešící řidiči jsou především 

z řad mimobřeclavských řidičů a řidičů nákladních vozidel). Přesné příčiny opakujícího se 

meziročního poklesu dopravních přestupků budou podrobeny ještě další analýze.  

 

4. Personální záležitosti 

4.1  Početní stav zaměstnanců MPBV 

K 31. 12. 2012 bylo u MPBV zaměstnáno 33 pracovníků; 28 pracovníků bylo ve funkci 

strážníka, dva zaměstnanci působili v pracovní pozici Bezpečnostního pracovníka (ostraha, 

operátor dohledového centra městského kamerového dohlížecího systému), jeden 

zaměstnanec působil v administrativní pracovní pozici Správce rozpočtu, dva pracovníci 

vykonávali práci Asistenta prevence kriminality.  

V průběhu roku 2012 byl ukončen pracovní poměr s jedním strážníkem, stalo se tak na 

žádost dotyčného strážníka.  
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Vzhledem k vnitřním organizačním změnám souvisejícími mj. se zavedením projektu Okrskář, 

kdy bylo pět strážníků vyňato z provádění celoměstské hlídkové činnosti a zařazeno v rámci 

citovaného projektu k plnění úkolů strážníka s územní a objektovou odpovědností, byla 

uvolněná tabulková místa pro výkon hlídkové služby doplněna úspěšnými účastníky 

výběrového řízení.    

4.2  Věková a vzdělanostní skladba strážníků 

Ze sumy zaměstnanců MPBV bylo k 31. 12. 2013 mužů 30 a 3 ženy, přičemž v množině 

strážníků byl poměr 26 mužů ku 2 ženám. Věkový průměr strážníků MPBV činil 35,7 let, což 

je z hlediska vyzrálosti osobnosti a nabytých profesních zkušeností optimální stav. 

Vzdělanostní struktura strážníků MPBV:                         Věková struktura strážníků MPBV:

             

 

4.3  Vzdělávání a výcvik  

V rámci nové koncepce rozvoje a činnosti městské policie bylo zahájeno systematické 

vzdělávání strážníků, které jde nad rámec obligatorních školení a zkušebních přezkoušení dle 

zákona 553/1991 Sb. Strážníci tak prošli následujícím výcvikem, specializovanými a 

akreditovanými školeními: 

1) Moderní operátor I. – specializované školení v gesci letora Vyšší policejní školy a Střední 

policejní školy MV v Brně – určeno prioritně pro strážníky-velitele směn, podpůrně pro 

všechny strážníky – cílem je zvládání emocí volajícího, efektivní řešení krizových situací, 

specifika jednání s osobami nervově labilními, sebevrahy a podobně.  
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2) Základy práce MP Břeclav na místní úrovni s využitím principů Community policing – 

specializované školení v gesci lektora VPŠ a SPŠ MV 

Brno – určeno pro strážníky-okrskáře a vedoucí 

pracovníky MPBV. 

3) Školení řízení provozu pokyny policisty dle §75 a 

§79 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích - akreditované školení v gesci letora 

Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV 

v Brně – určeno pro všechny strážníky MPBV   

4) proškolení (platforma Geutebrück) pro operační dohledové pracoviště Městské policie 

Břeclav – certifikované školení pro operátory MKDS a vedení MPBV 

5) akreditovaný vzdělávací program Efektivní zvládaní konfliktů – určeno pro strážníky- 

okrskáře. 

6) akreditovaný vzdělávací program Připravovaná novela zákona o obecní policii – určeno pro 

vedoucí zaměstnance MP. 

7) akreditovaný seminář Nahlížení do správních spisů a svobodný přístup k informacím –  

určeno pro vybrané strážníky, kteří se zabývají spisovou službou, stížnostmi apod. 

8) Mezinárodní seminář mimořádných událostí (se zamřením na záchranu osob, které se 

propadly v ledu, vč. praktického výcviku vyproštění osoby, jejího transportu a poskytnutí 

specifické předlékařské první pomoci) – určeno pro vybrané strážníky absolvující speciální 

výcvik v rámci MPBV.  

Na základě zákona o obecní policii jsou strážníci povinni prokázat svou odbornou způsobilost 

na základě přezkoušení před komisí Ministerstva vnitra ČR. Je-li strážník u profesní zkoušky 

úspěšný, je mu prolongována s platností na tři roky Osvědčení o odborné způsobilosti (OOZ) 

podle zákona 553/1991 Sb. Do roku 2011 využívala MPBV k přípravě strážníků-čekatelů 

k získání OOZ a strážníků k prolongaci OOZ ministerstvem školství akreditovaného 

vzdělávacího a rekvalifikačního zařízení POLIS v Příbrami. Na základě smlouvy, které Město 

Břeclav uzavřelo s Městem Brno – Městskou policií Brno, využívá ke shora zmíněné činnosti 

MP Břeclav služeb Střediska profesní přípravy Městské policie Brno. I toto zařízení splňuje 



 
17 

všechny akreditační náležitosti, z hlediska ekonomického je však pro MP Břeclav nákladově 

šetrnější a díky své lokaci je i dojíždění strážníků na specializovaný přípravný kurz časově 

výhodnější.  

Vzhledem ke skutečnosti, že strážníci jsou ze zákona oprávněni nosit služební zbraň a 

v případě splnění zákonných podmínek použít zbraň a donucovací prostředky, absolvují 

strážníci MPBV v pravidelných intervalech odborný výcvik zamřený na kondiční střelby a 

přezkoušení z používání zbraně a na používání donucovacích prostředků. V roce 2013 byli 

strážníci vybaveni pro výkon služby také donucovacím prostředkem v podobě teleskopického 

obušku. Ten částečně nahradil tonfy, které však ve výzbroji MPBV zůstávají. Důvodem 

k přezbrojení strážníků je skutečnost, kterou potvrzují i praktické zkušenosti jiných obecních 

a městských policií, že přes nesporné výhody tonfy má tento donucovací prostředek řadu 

záporů v podobě neskladnosti, vypadávání při běhu ze záchytného oka u opasku a podobně. 

Naproti teleskopický obušek je skladný a ve své 

razanci účinnější, přičemž lze dobře využít např. 

k rozbití páčení předmětu v rámci záchranné 

akce. Všichni strážníci absolvovali na podzim 

roku 2012 výcvik v používání donucovacího 

prostředku – tonfy u bojaře Policie ČR, přičemž 

v manipulaci a použití tohoto donucovacího 

prostředku uspěli.  

Vzhledem k tomu, že městská policie nedisponuje 

vlastními prostory, v nichž by se mohl výcvik fyzické a taktické přípravy realizovat, musí se 

přizpůsobovat možnostem Policie ČR Břeclav. Strážníci MP Břeclav tak absolvují výcvik 

v nezbytném minimu, byť vyšší četnost cvičení by zcela jistě byla přínosná. Navzdory tomu 

lze však konstatovat, že fyzická a odborná připravenost strážníků (ve srovnatelných 

kategoriích) je na srovnatelně stejné úrovni jako v případě příslušníků republikové policie.  

K potřebě udržování a rozvoje fyzické kondice byla v přízemí budovy MP Břeclav vyčleněna 

jedna místnost sloužící jako posilovna. Postupně je vybavována kondičními a posilovacími 

prvky, tato místnost však vzhledem ke své malé rozloze nemá atributy tělocvičny a ani 

tělocvičnu nemůže suplovat. 
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5. Prevence kriminality 

5.1  Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

MKDS je v Břeclavi v provozu od roku 2003, sestával se z 10 dohledových bodů, přičemž 

sedm bylo otočných a tři statické. Systém byl vždy spravován MPBV. Ačkoli MKDS nesl název 

městský, jeho vlastníkem nebylo město ale soukromá společnost. Tento právně-majetkový 

nestandardní stav i s ohledem na skutečnost, že po technické stránce byl kamerový systém 

morálně zastaralý a neumožňoval obrazové výstupy, které by sloužily potřebám městské 

policie natož potřebám orgánů činných v trestním řízení, započalo se v létě 2012 

s budováním nového MKDS a to z finančních prostředků města a z dotací Ministerstva vnitra 

ČR a Jihomoravského kraje.  

Celková investice do zbudování MKDS byla 3.674.340,- Kč včetně DPH. Součástí ceny je i 

pětiletý pronájem datových linek (optiky) - tj. 126.000,- Kč bez DPH/rok. Tedy celkově město 

Břeclav za pořízení  uhradilo (bez pronájmu optiky) 2.918.340,- včetně DHP (20%). Prvotní 

pořízení MKDS je sice celkem drahá záležitost, ovšem výška ceny se odvíjí od zvolené 

technologie. Systém je nyní vystavěn tak, aby umožnil snadné napojení dalších kamerových 

bodů, tj. bez nutnosti větších úprav dohledového pracoviště a HW a SW platformy.  

Nejdražší položkou bylo vybavení dohledového pracoviště, pracoviště velitele směny a 

technologické místnosti včetně SW, které stály 1.296.044,- Kč včetně DPH. Další položkou 

bylo vytvoření technologické sítě (napojení jednotlivých kamer na dohledové centrum), které 

vyšlo na 193.248,- Kč včetně DPH.  Zbudování jednoho kamerového bodu stálo průměrně 

142.512,- Kč včetně DPH.  Po uvedení finančních nákladů lze konstatovat, že prvotní finanční 

 náročnost je daní za technicky kvalitnější systém a za možnost snadného napojení nových 

kamerových bodů.  

Nový MKDS v sobě k 31. 12. 2012 zahrnoval sedm kamerových bodů rozmístněných po 

páteřní trase, tj. od nádraží ČD přes sady 28. října, ulice 17. listopadu, J. Palacha k náměstí T. 

G. Masaryka. Již v prvních dnech svého zkušebního provozu se díky němu podařilo zadržet 

pachatele protiprávních jednání v okolí OC Shopping centrum, zachytil i pachatele nočního 

přepadení důchodce u vyústění ul. Národních hrdinů do nám. T. G. Masaryka.  
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Vzhledem k tomu, že MKDS se ukázal jako účinný nástroj prevence kriminality, MP prosazuje 

jeho další rozšíření směrem k lokalitě Sovadinova – Riegrova – Husova – Na Zahradách – 

Krátká a to s ohledem na to, že jde o část města, v níž se 

nachází sociálně vyloučená lokalita, kde je míra 

protiprávních jednání zvýšená.    

 

5.2  Asistent prevence kriminality 

Začátkem roku 2012 působil v rámci projektu prevence kriminality „Úsvit“ v Břeclavi jeden 

Asistent prevence kriminality (APK). Zařazen byl do struktur MPBV. Jeho úkolem bylo a je 

zejména za pomoci své osobní a místní znalosti osob a prostředí pomoci městské policii 

k zajištění většího klidu a veřejného pořádku v bytovém komplexu Riegrova a ke zmírnění 

napětí mezi obyvateli této sociálně vyloučené lokality a obyvateli dalších domů v okolí. 

Vzhledem k tomu, že institut asistenta prevence kriminality i osoba vybraná k výkonu 

uvedené pracovní pozice se osvědčily a asistent si získal respekt mezi romskou minoritou, 

sociálně slabými obyvateli botového komplexu Riegrova i školních a volnočasových zařízení, 

rozhodla se MP ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Břeclav rozšířit počet APK na dva. 

Druhý asistent, který vzešel z výběrového řízení, začal svou činnost vykonávat v další 

strážníky vytipované lokalitě, v níž se dlouhodobě vyskytují problémy zejména se závadovým 

chováním mládeže a dalších osob s kriminální minulostí. Jde o lokalitu Poštorné a Charvátské 

Nové Vsi. 

Asistenti prevence kriminality mají v popisu práce: 

V rámci obchůzkové činnosti primárně dohlížet na pořádek v lokalitách (pozn. Lokality jsou 

určeny každému z APK zvlášť), a to na veřejných prostranstvích, příp. v jiných určených 

prostorách  

1. Asistence strážníkům městské policie při řešení problémů s romskými obyvateli uvedené 

lokality 

2. Pomoc všem obyvatelům příslušné lokality, v níž APK vykonává svoji činnost, při řešení 

citlivých otázek občanského soužití 



 
20 

3. Spolupráce se sdružením IQ Roma servis ve smyslu vyplnění volnočasových aktivit 

romských dětí z příslušné lokality 

5.   Plní další úkoly stanovené velitelem městské policie nebo jeho zástupcem 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra bude finančně podporovat APK i v roce 2013, bude 

projekt asistentů i nadále v Břeclavi pokračovat, přičemž je plánováno navýšení jejich počtu 

na tři. 

5.3   Pult centralizované ochrany (PCO) 

Městská policie provozuje od roku 1993 PCO, na který bylo k 31. 12. 2012 napojeno 72 

objektů. Z uvedeného počtu je 21 objektů ve vlastnictví města, 51 objektů ve vlastnictví 

soukromých subjektů je chráněno na základě komerčních smluv.  

Během roku 2012 bylo zaznamenáno 432 poplachových zpráv, přičemž v drtivé většině se 

jednalo o plané poplachy způsobené např. chybou obsluhy, nezajištěním objektu (nedovřené 

dveře) či technickou závadou. 

5.4   Přednášky, ukázky, setkání s občany 

Městská policie Břeclav se v roce 2012 aktivně účastnila řady preventivních akcí, které byly 

zaměřeny zejména na prevenci kriminality a prevenci 

úrazů dětí v silničním provozu. Své aktivity tvoří na 

základě vlastních poznatků, dále v součinnosti 

s Policií ČR, z výsledků koordinačních schůzek 

představitelů Policie ČR, MPBV, sociálního odboru 

MěÚ Břeclav a ředitelů základních škol a 

volnočasových zařízení na území města.  Po 

organizační restrukturalizaci MP je těžiště výkonu preventivní činnosti na strážnících 

s územní a objektovou odpovědností (okrskáři) 

s dílčím využitím APK. 
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Přehled preventivních a osvětových aktivit MPBV: 

a) květen, červen, červenec – ukázka činnosti městské policie, věku dětí přizpůsobené 

informace o zásadách bezpečného pohybu na ulici a v silničním provozu v MŠ Poštorná, Ch. 

N. Ves, MŠ Břetislavova a MŠ Podivín 

b) květen – v součinnosti s PIS PČR dopravně-preventivní opatření „Přilba“ zamřené na 

školou povinné děti z hlediska povinné výbavy jízdních kol a povinnost cyklistů do 18. Roku 

věku mít za jízdy nasazenu ochrannou cyklistickou přilbu. Opatření realizováno v ranních 

hodinách u ZŠ Slovácká, Kupkova a Sovadinova.  

c) září – In-line Bejkcup 2012 – ve spolupráci se ZPMV ČR informační kampaň k BESIP v rámci 

sportovně-společenského dne v areálu bývalého cukrovaru 

d) říjen – osvětová přednáška o bezpečném pohybu na ulici a o zásadách ochrany obydlí a 

majetku pro členy organizované v obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, která se zabývá 

pomoci nevidomým a slabozrakým 

e) říjen – prosinec – dopravně-bezpečnostní akce zaměřené na povinnost cyklistů používat 

při jízdě za snížené viditelnosti nebo v čase od soumraku do úsvitu osvětlení  

 

6.  Technické zabezpečení 

K 31. 12. 2012 využívala MP Břeclav pět služebních automobilů. Nejnovějším byl na podzim 

pořízený Škoda Yeti, počátkem roku byl do provozu dán v roce 2011 pořízený Opel Astra 

kombi. Dále vozový park tvoří Renault Scénic, Opel Combo a vozidlo Renault Kangoo v civilní 

úpravě. Přesto nelze říci, že vozový park MPBV je optimální: vozidlo Opel Combo je morálně 

zastaralé a technicky odpovídá roku výroby 1999, 

naproti tomu Renault Scénic, rok výroby 2008, trpí 

častými technickými závadami a jeho servisování 

nadměrně odčerpává finanční prostředky z rozpočtu 

MPBV.  

Mezi technická zařízení, která jsou standardně 

městskou policií využívána, patří digitální fotoaparáty, videokamery, minikamery, orientační 
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měřiče alkoholu v dechu, odchytové zařízení na odchyt bezprizorních psů, koček a jiných 

zvířat, transportní zařízení pro odchycená zvířata, dva kusy fotopastí a měřič rychlosti 

projíždějících vozidel - radar. 

V roce 2013 byl pro účely MPBV pořízen také detektor kovů, který strážníci začnou využívat 

při pravidelných kontrolách pískovišť, dětských hřišť, zelených relaxačních ploch a dalších 

lokalit, kde je zvýšené riziko výskytu odhozených injekčních jehel a dalších kovových 

nebezpečných předmětů.  

7.  Stížnosti 

Městská policie Břeclav obdržela v období od 1. 1. do 31. 12. 2012 celkem 15 stížností. 

V jednom případě se jednalo o stížnost oprávněnou, ve dvou případech byla stížnost 

oprávněná jen v části podání. Ve zbylých případech byly stížnosti neoprávněné nebo se 

nejednalo o stížnosti na konkrétní činnost nebo nečinnost strážníků MPBV. 

 

 

 

 


