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1. Úvod 

Zpráva vyjadřuje shrnutí činnosti Městské policie Břeclav za kalendářní období roku 2016. 

Zaměřena je na organizační členění, zabývá se personálním stavem sboru, jeho činností, 

vývojem odhalených a řešených přestupků a jiných druhů protiprávního jednání, i 

realizovanými projekty prevence kriminality. 

 

2. Činnost městské policie 

V hodnoceném roce neprodělala městská policie výraznější organizačně-technické změny a 

svou činnost soustředila na plnění svých dlouhodobých úkolů vycházejících zejména ze 

zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Místem výkonu činnosti byl katastr města 

Břeclav, na základě veřejnoprávních smluv také katastry měst Lanžhot a Podivín. 

Současně s primárními úkoly 

městské policie ve smyslu 

činností uvedených v zákoně 

553/1991 Sb., o obecní policii, 

byly Městskou policií Břeclav 

zajišťovány také činnosti 

související se správou a 

vedením Ztrát a nálezů a správy spojené se zpoplatněnými parkovišti a parkovacími zónami. 

Dlouhodobým trendem je pak meziročně navyšující se počet přijatých telefonických 

oznámení občanů, v nichž požadovali součinnost strážníků. Ačkoli řada z přijatých oznámení 

nebyla následnou kontrolou hlídky na místě potvrzena, každé z nich bylo městskou policií 

prověřeno.  

Zatímco byl v hodnoceném období zaznamenán nárůst činností spojených s nárůstem 

odhalených a dále řešených protiprávních jednání, potýká se městská policie - a to 

dlouhodobě - s výraznou fluktuací strážníků, resp. s nízkým zájem o tuto práci ze strany 

veřejnosti. S cílem podpořit motivaci zájemců ke vstupu do městské policie je od roku 2016 

vyplácen náborový příspěvek ve výši 50.000,- Kč. Ani tato finanční pobídka však při 

realizovaných výběrových řízeních nevedla k vyšší účasti zájemců o práci strážníka v nich. 
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Otázkou však je, jaký zájem by byl bez shora uvedené finanční pobídky. Stále platí skutečnost, 

že před prací u městské policie dávají zájemci o práci v bezpečnostních složkách přednost 

práci u Policie ČR, Vězeňské služby ČR, ev. Armády ČR nebo Hasičského záchranného sboru. 

Důvodem jsou lepší platové podmínky, možnost kariérního růstu, větší nabídka benefitů a 

v neposlední řadě tzv. výsluhy po odslouženém počtu let.   

3. Organizační zajištění výkonu činnosti 

V rámci Městské policie Břeclav byla v roce 2016 nově vytvořena organizační složka - Skupina 

zjišťování a odhalování přestupků (více v kapitole 3.4). Jde o jedinou změnu v rámci 

dosavadní organizační struktury městské 

policie. Ta je na v oblasti tzv. uniformované 

části tvořena Veliteli směn (dozorčí a operační 

službou), Hlídkovou službou, jejíž část tvoří 

Skupina operativního zásahu, dále Službou 

strážníků s územní a objektovou 

odpovědností a výše zmíněnou Skupinou zjišťování a odhalování přestupků; obsluhu 

městského kamerového dohlížecího systému, agendu ztrát a nálezů, dotační a 

administrativně-technické zajišťování prevence kriminality, správu zpoplatněných parkovišť 

a parkovacích zón, ostrahu objektu Městského úřadu Břeclav, správu rozpočtu městské 

policie a výkon spisové a administrativní činnosti jsou pak zajišťovány civilní složkou Městské 

policie Břeclav. 

3.1 Velitelé směn (VS) 

Velitelé směn představují řídící článek městské policie. Předmětem činnosti velitelů směn 

jsou dozorčí a operační služba, tj. řízení a koordinace strážníků ve službě, obsluha tísňové 

linky 156 a zajišťování výjezdů k prověření nahlášených událostí, dále pak komunikace a 

koordinace při součinnostních výjezdech, akcích a opatřeních s Policií ČR a ostatními složkami 

integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba apod.), zajišťování a 

koordinace hlídek městské policie v souvislosti s přijetím alarmu na pultu centralizovaného 

ochrany (např. při narušení střeženého objektu) nebo při přijetí tísňového signálu z tzv. 

S.O.S.-hodinek. Vzhledem k náročnosti a odpovědnosti tohoto druhu činnosti jsou na 

strážníky s tímto funkčním zařazením kladeny vysoké odborné a osobnostní požadavky. Jako 
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zástupci velitelů směn jsou z tohoto důvodu určeni strážníci vykonávající službu s územní a 

objektovou odpovědností. 

V roce 2016 byl početní stav velitelů směn beze změny, službu zajišťovali čtyři strážníci; 

z hlediska personálního byla uskutečněna jedna obměna zajištěná v rámci stávajícího stavu 

strážníků. 

3.2 Hlídková služba (HS)  

Hlídková služba byla ke konci kalendářního roku 2016 17 strážníky. Strážníci HS zajišťují 

činnosti související s dohledem nad dodržováním veřejného pořádku, řešením různorodých 

forem protiprávních jednání, provádí dohled nad bezpečností silničního provozu a realizují 

výjezdy k prověření oznámení přijatých na tísňovou linku 156, prověření poplachových 

signálů z Pultu centralizované ochrany (PCO). Primárně je HS určena taktéž součinnosti pro 

potřeby složek Integrovaného záchranného systému (IZS) nebo pro služební potřeby Policie 

ČR. Zjištěné přestupky řeší na místě formou tzv. blokového řízení, přestupky a jiné správní 

delikty, které v blokovém řízení nelze na místě projednat dořešují strážníci SÚOO nebo SZOP.  

V rámci hlídkové služby působí také dva strážníci vyčlenění prioritně na kontrolu dodržování 

podmínek parkování v rezidentních a abonentních zónách a na 

placených parkovištích. 

V roce 2016 projednali strážníci 3.341 přestupků v blokovém řízení, 

dalších 2.008 zjištěných přestupků vyřídili bez uložení finančního 

sankce, tzv. domluvou. 

Skupina operativního zásahu představuje útvar složený z vybraných strážníků HS, kteří 

absolvuji pravidelný intenzivní specializovaný výcvik zamřený na zvýšenou fyzickou odolnost 

osvojení si prvků různých druhů a technik sebeobrany a bojových umění, na taktiku zákroku, 

taktickou střelbu a další. SOZ je nasazována do služby v případech předem známých či 

očekávatelných rizikových výjezdů a v případě rizikových bezpečnostních opatření. 

3.3 Služba strážníků s územní a objektovou odpovědností (SÚOO) 

SÚOO (tzv. okrskáři) vychází ze zásad community policing. Ta v sobě kombinuje dvě úrovně 

činnosti - první ve smyslu výkonu činností dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, druhou 

pak lze vyjádřit pomocí ochrany oprávněných zájmů obyvatel svěřeného okrsku. Ta pak má 

podobu poskytování konzultací obyvatelům okrsku, preventivní a osvětovou činnost, 

pomáhání s řešením konkrétních problémů okrsku nebo obyvatele konkrétního okrsku ať již 

v podobě metodické nebo konkrétní (resp. konání ex offo).  
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Okrskářská činnost v sobě zahrnuje pochůzkovou činnost na straně jedné a spisovou činnost 

na straně druhé (dořešování zjištěných přestupků a jiných správních deliktů, zpracovávání 

spisů za účelem postoupení věcně a místně příslušnému orgánu jakými 

jsou např. Komise projednávání přestupků, v případě podezření na 

trestný čin Policie ČR, podněty a poznatky pro OSPOD, stavební úřady, 

hygienickou stanici apod.) Vzhledem k tomu, že pro výkon pracovní 

pozice strážníka s územní a objektovou odpovědností je vyžadována 

samostatnost a vysoká míra odborných znalostí a komunikačních dovedností, zastupují 

strážníci SÚOO v případě potřeby také velitele směn, ev. v případě zajištění služeb pro 

zachování základních činností městské policie zastupují ve službě hlídkové.  

K 31. 12. 2016 strážníci SÚOO zpracovali 570 spisových materiálů a dalších druhů písemností; 

ve 283 případech se jednalo o přestupkové spisy předávané ke správního řízení a 

v 58případech se jednalo i spisové oznámení o podezření z trestného činu, která byla 

předána Policii ČR. Meritorně strážníci „okrskáři“ vyřešili 266 přestupků, přičemž v 120 

případech byla věc vyřízena uložením blokové pokuty a 146 projednávaných přestupků 

vyřídili mimo sankční řízení - domluvou.  

3.4 Skupina zjišťování a odhalování přestupků  

Skupina zjišťování a odhalování přestupků (SZOP) byla zřízena na podzim 2016. Tvořena je 

dvěma strážníky a jednou administrativní a spisovou pracovnicí. Předmětem náplně činnosti 

tohoto organizačního útvaru je především agenda spojená projednáváním přestupků. Jedná 

se především o přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu; zákona č. 13/1997 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ev. 

o přestupek zábor veřejného prostranství dle § 

46 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, spáchaný silničním motorovým 

vozidlem. SZOP byla vytvořena vzhledem 

k rostoucímu počtu citovaných přestupků, které městská policie při své činnost zjistila a 

nemohla vyřešit v blokovém řízení na místě. Vytvoření SPOZ - vzhledem k uvedenému trendu 

rostoucí četnosti dopravních přestupků - umožnilo, aby vyřizováním této přestupkové 

agendy nebyli nadále zatěžováni strážníci dozorčí a operační služby (velitelé směn), a mohli 

se tak plně věnovat své hlavní činnosti - řízení strážníků ve službě a obsluze telefonické 

tísňové linky. Dalším důvodem vytvoření SPOZ bylo vytvoření optimálních podmínek pro 
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městem Břeclav zamýšlené zprovoznění stacionárního rychlostního radaru, po jehož 

zprovoznění lze očekávat strmý nárůst přestupků souvisejících s nedodržováním maximální 

povolené rychlosti pro jízdu v obci. 

Od doby svého zřízení (1. 11. 2006) ke dni 31. 12. 2016 projednávala SZOP 135 přestupků, 

z nichž 65 bylo řešeno v blokovém řízení, v 41 případech byl přestupek projednán bez uložení 

sankce (domluvou), ve 29 případech byl vyhotoven přestupkový spis předaný věcně a místně 

příslušnému správnímu orgánu, v sedmi případech byla věc vyřízena jiným opatřením.  

3.5 Bezpečnostní pracovníci 

Skupina zaměstnanců v kategorii Bezpečnostní pracovník se dělí do dvou kategorií. První 

představuje obsluha dohledového pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému a 

je tvořena pěti civilními pracovníky, druhou kategorii tvoří bezpečnostní pracovníci v počtu 

dvou civilních pracovníků zajišťující fyzickou ostrahu objektu městského úřadu na náměstí T. 

G. Masaryka  

Pracovníci dohledového centra MKDS v objektu 

MP Břeclav, Kupkova 3, zajišťují formou 

směnného provozu nepřetržitou obsluhu 

kamerového systému a to jak primárně MKDS, 

tak sekundárně i domovního kamerového systému instalovaného v bytových domech tzv. 

sociálně-vyloučené lokality Riegrova, Na Zahradách, Krátká. K činnostem těchto 

zaměstnanců patří také obsluha Pultu centralizované ochrany (PCO) a Elektronických 

protipožárních systémů (EPS). K dalším činnostem Bezpečnostních pracovníků zařazených 

k práci na dohledovém pracovišti MKDS patří vyhodnocování a archivace nasnímaných 

obrazových záznamů a to s ohledem na zjištěná protiprávní jednání osob nebo zjištěná 

poškození majetku či závady a jejich další řešení; v případě mimořádných událostí, 

záchranných a likvidačních prací koordinuje svou činnost s potřebami složek IZS.  

3.6 Ztráty a nálezy 

Městská policie Břeclav zabezpečuje také agendu Ztrát a nálezů. V roce 2016 bylo oddělení 

ztrát a nálezů předáno 328 nalezených věcí. Kategorii nálezů představují nejčastěji osobní 

doklady, platební karty, klíče, mobilní telefony, jízdní kola a batohy. Všechny nalezené věci - 

pakliže se nepodaří určit krátce po nálezu jejich majitele - jsou zveřejňovány na internetové 

stránce mpbv.cz. Nalezené předměty, u kterých se nepodařilo po dobu 12ti měsíců od 

vyhlášení nálezu na internetových stránkách městské policie najít jejich původního majitele, 
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jsou nabízeny k odprodeji. Jedná se především o takové předměty, jejichž deponováním po 

zákonnou lhůtu 3 let by jejich hodnota mohla výrazně ztratit na ceně (typicky mobilní 

telefony a další elektronika, jízdní kola apod.). V případě, že by se po odprodeji takové věci 

nalezl později její vlastník, bude mu vyplacena finanční částka získaná z jejího prodeje. Výše 

ceny je dána na základě odborného posudku zbožíznalce. V roce 2016 bylo k odprodeji 

nabídnuto 70 předmětů ze shora uvedeného důvodu, 30 z nich získalo nového majitele.  

V meziročním srovnání byl počet nalezených věcí zhruba obdobný, v roce 2016 se jednalo o 

328 evidovaných nálezů, v roce předcházejícím počet těchto nálezů činil 342 kusů. 

3.7 Správa placených parkovišť a parkovacích zón 

Od roku 2015 přešla do činnosti Městské policie Břeclav agenda spojená se správou 

parkovacích zón a placených parkovišť. K 31. 12. 2016 bylo na území města Břeclavi 18 

rezidentních a abonentních parkovacích zón, 

s 1070 vydanými parkovacími kartami. Dále je 

na území města 25 placených parkovišť s 28 

platebními parkovacími automaty.  

Celkové příjmy v kapitole „zpoplatněného 

stání“ vzrostly v roce 2016 na 7.347.669 Kč, což 

je o více než ke konci roku 2015. Tržby z parkomatů k 31. 12. 2016 činily 6.514.339 Kč a tržby 

z parkovacích karet pak 833.330 Kč. 

Co do počtu zájemců o vydání parkovací karty je již druhým rokem situace nejhorší pro zóny 

představovaném sídlištěm Dukelských hrdinů a ulicemi Čechova a Jungmannova, kde 

poptávka výrazně převyšuje nabídku možnosti vydání parkovací karty. 

4. Prioritní úkoly 

 Ochrana veřejného pořádku v centrální části města a rizikových okrajových lokalitách 

 Dozor nad dodržováním nočního klidu 

 Boj proti vandalství 

 Kontrola dodržování nařízení a obecně závazných vyhlášek města 

 Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu  

 Monitorování pohybu, nocležišť a zdravotního stavu osob bez přístřeší 

 Personální stabilizace sboru městské policie 
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5. Dlouhodobé úkoly 

 Dohledy u rizikových přechodů pro chodce v blízkosti základních škol 

 Pravidelné zintenzivněné kontroly míst s potencionálně vyšší přestupkovým či 

trestněprávním jednáním (okolí nádraží ČD, Sady 28. října a okolí OC v ul. J. Palacha, 

okolí hřbitovů a smutečních síní, sídliště 

Na Valtické, okolí ŘK kostela v Břeclavi-

Poštorné. 

 Odchyt bezprizorních zvířat (zejm. psů) a 

jejich převoz do ÚPOZ v Bulharech 

 Doručování písemností (realizované pro 

potřeby správních orgánů) 

 Součinnost se správními orgány, soudy a exekutorskou komorou 

 Zajišťování BESIP formou měření dodržování maximální rychlosti motorových vozidel 

pro jízdu v obci (úseky určené Policií ČR) 

 Výkon služby na základě veřejnoprávní smlouvy ve městech Lanžhot a Podivín 

 

6. Celoměstská a mimořádná opatření 

11. 3. 2016  „akce Karel“ - kontrola dodržování OZV č. 5/2011 

14. 4. 2016  „akce Boří les“ - asistence při odpalu munice 

29. 4. 2016   „akce Pes“ - kontrola dodržování OZV č. 5/2011 

11. 6. 2016   pořádkové bezpečnostní opatření „Břeclavské pivní slavnosti“ 

13. 6. 2016  „akce Pes“ - kontrola dodržování OZV č. 5/2011 

25.-26. 6. 2016 pořádkové bezpečnostní opatření „Festival minipivovarů“ 

26. 6. 2016  dopravně bezpečnostní opatření „Moravský den“ 

4. 8. 2016  „akce Boří les“ - asistence při likvidaci munice 

6.-10. 8. 2016 pořádkové bezpečnostní opatření „Ivan Hlinka Memorial Cup“ 

23. 8. 2016  pořádkové bezpečnostní opatření „Baník“ 

24. 8. 2016  „akce Boří les“ - asistence při likvidaci munice 

23.-25. 9. 2016 pořádkové bezpečnostní opatření „Svatováclavské slavnosti“ 

29. 10.-5. 11. 2016 opatření „Dušičky“ - zvýšené kontroly hřbitovů 

8. 11. 2016   „akce Pes“ - kontrola dodržování OZV č. 5/2011 
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14.-18. 12. 2016 opatření „Vánoce“  

 

7. Statistika činností a uložených blokových pokut 

V roce 2016 strážníci MP Břeclav přijali celkem 23.415 oznámení, což představuje meziroční 

nárůst o 29%. Celkem městská policie evidovala 6.412 přestupků a jiných správních deliktů a 

150 případů trestných činů nebo podezření na ně. Meziroční nárůst mezi lety 2015 - 2016 

tak činil 36% u přestupků a jiných správních deliktů a 38% u trestných činů. 

V blokové řízení strážníci MP Břeclav řešili 3.526 případů, za které uložily pokuty za celkem 

1.351.300,- Kč; průměrná výše pokuty činila 383,- Kč. Ve 2.195 vyřešili strážníci zjištěný 

přestupek formou tzv. domluvy, ve 470 

případech byl vytvořený spisový materiál 

k přestupku nebo jinému správnímu deliktu 

předán věcně a místně příslušnému správnímu 

orgánu, dalších 330 takových oznámení a 

poznatků bylo předáno Policii ČR.  

V roce 2016 čelili strážníci při výkonu své pravomoci třem fyzickým útokům splňujícím 

podmínky násilí proti úřední osobě. V 17 případech museli strážníci při zákroku užít 

donucovacích prostředků, k použití služební zbraně nedošlo. V šesti případech strážníci 

přikročili k odejmutí věci osobě podezřelé ze spáchání přestupku, v 11 případech realizovali 

oprávnění dle § 72 odst. 2 trestního zákoníku - omezení osobní svobody při zadržení osoby 

páchající trestný čin nebo bezprostředně poté. 

V roce 2016 provedla městská policie převoz pěti osob do protialkoholní záchytné stanice 

Psychiatrické nemocnice Brno, v jednom případě strážníci dopadli agresivního muže se 

závažným psychickým onemocněním za účelem jeho předání orgánům zajišťujícím převoz 

této osoby do ústavní léčby v Psychiatrické nemocnici Kroměříž.  

K 31. 12 2016 předali strážníci do městského útulku pro opuštěná zvířata 61 odchycených 

psů a koček a dalších 24 zvířecích kadavérů. Ačkoli v meziročním srovnání došlo 

k znatelnému poklesu psů a koček převážených do útulku, celkový počet odchytů volně 

pobíhajících nebo bezprizorních zvířat zůstává dlouhodobě kolem sta případů ročně. Zvyšuje 

se počet zejména psů, kteří byli krátce po odchytu a umístění v kotci na služebně městské 

policie předáni původním majitelům a to zvláště za přispění anoncování odchytu na sociální 

síti Facebook prostřednictvím profilu #mpbreclav.   
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7.1 Členění odhalených přestupků (výběr nejčetnějších) 

Největší podíl na zjištěných a řešených přestupcích představují přestupky dopravní (§ 125c 

zák. č. 361/2000 Sb.). Těch v roce 2016 evidovala městská policie 5.417, což představuje 

meziroční nárůst 44%. K meziročnímu nárůstu došlo u přestupků porušení zákazu vjezdu 

daného dopravní značkou, stání v křižovatce a u přestupků spáchaných cyklisty a chodci (více 

viz graf č. 3). 

K razantnímu nárůstu řešených přestupků, a to o 

78%, došlo v roce 2016 u přestupků proti veřejnému 

pořádku (§ 47 zák. č. 200/1990 Sb.), kdy jich městská 

policie evidovala 380. Početnou skupinu deliktních 

jednání představují tradičně též porušování nařízení 

a obecně závazných vyhlášek města (§ 46 zák. č. 

200/1990 Sb.); těch strážníci odhalili 256, tj. o 55% 

více než v roce předcházejícím. Jednalo se zejména 

o konzumaci alkoholu na místech, kde to je 

zakázáno, dále o nerespektování vyhlášky o pohybu 

psů na veřejném prostranství a o porušování Tržního 

řádu města Břeclavi. Z nedopravních přestupků trojici nejčetnějších přestupkových deliktů 

představují krádeže a poškozování majetku ve smyslu § 50 zák. č. 200/1990 Sb., kterých 

městská policie evidovala, resp. řešila ve 214 případech. Tento údaj je takřka srovnatelný 

s údajem za rok 2015. Pozitivní správou je, že pokračuje pokles, byť pozvolný, v případě 

přestupků narušování občanského soužití (§ 49 zák. č. 200/1990 Sb.). Těchto jednání bylo 

zjištěno 55, tedy o pět procent méně než v roce 2015. Takřka na stejné úrovni co do četnosti 

se pohybují přestupky proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, kterých Městská policie 

Břeclav v roce 2016 odhalila 54; meziroční pokles představuje 41%. Nejčastější formou 

tohoto deliktního jednání je nezajištění zvířete proti úniku z místa jeho chovu. 

Další přestupky, např. přestupky obsažené v lesním nebo vodním zákoně, zákoně o provozu 

na pozemních komunikacích a dalších se pohybují v řádu jednotek a proto nejsou součástí 

tohoto přehledu. 

7.2 Trestná činnost  

V roce 2016 odhalili strážníci 150 trestných činů nebo podezření na ně. Majetkový trestných 

činů nebo podezření na ně strážníci 103, což představuje meziroční nárůst o 35 %, z 11 na 20 
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vzrost v roce 2016 i počet případů podezření na trestný čin násilí proti úřední osobě. Trojici 

nejčetnějších trestněprávních deliktů uzavírá ohrožení pod vlivem omamné a psychotropní 

látky - v roce 2016 se jednalo o devět případů proti čtyřem v roce 2015. 

Kromě dílčích evidencí městské policie je pro úplnost nutné zmínit údaje o trestné činnosti 

z databází Policie ČR, která provádí vyšetřování trestných činů. Podle údajů z  Policie ČR - 

Obvodní odd. Břeclav, bylo v roce 2016 na území města Břeclavi spácháno 574 trestných 

činů, což představuje oproti roku 2015 pokles o 1,5 procentního bodu. Z 60 % se jednalo o 

majetkové trestné činy; podrobnější struktura trestných činů je uvedena v grafu č. 2 na str. 

25 této zprávy.   

8. Prevence kriminality 

8.1 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

MKDS je zřízen a provozováno na základě ust. § 24b zákona č. 553/1991 Sb.; plní především 

preventivní funkce, jakými jsou dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a 

předpisů o ochraně veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, odhalování 

přestupků a správních deliktů, zjišťování a usvědčení pachatelů trestné činnost. 

Obsluhu MKDS tvoří pět civilních zaměstnanců MP ve funkčním zařazení Bezpečnostní 

pracovník (operátor MKDS). Jedná se o vedoucího operátora a 4 operátory, kteří se střídají 

v nepřetržitém provozu a jsou odborně proškoleni v souvislosti s vykonávanou funkcí. 

Dohledové pracoviště MKDS je umístěno v prostorách budovy MPBV v Kupkově ulici. Je 

vybaveno technikou značky Geutebrück. K 31.12.2016 bylo z  MKDS obsluhováno 35 

kamerových bodů. 30 kamerových bodů v současné době monitoruje město Břeclav a dalších 

5 město Lanžhot v rámci veřejnoprávní smlouvy.   V roce 2016 bylo na MKDS zaznamenáno 

284 případů různých druhů protiprávního jednání. Většina zaznamenaných událostí byla 

řešena strážníky Městské policie. 54 

záznamů bylo předáno 

k dalšímu  projednání 

v přestupkovému řízení z porušování 

obecně závazných vyhlášek a nařízení 

města, zejména porušování tržního 

řádu, zákaz podomního prodeje a 

konzumace alkoholu na veřejnosti. 158 záznamů bylo předáno Policii ČR k řešení trestné 
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činnosti, nebo podezření na ně. V naprosté většině se jednalo o krádeže, fyzické útoky, nebo 

poškozování majetku. 

 

 

 

 

 

Statistické vyjádření činnosti MKDS je zachyceno v následujících tabulkách: 

MKDS 

2016 

Deliktní 

jed. Čtvrtletí 

Okr. 

záznamy 

Okr. 

čtvrtletí 

PČR 

záznamy PČR čtvrtletí 

Leden 13   6 11. zázn. 12 38. zázn. 

Únor 19 54 3   12   

Březen 22   2 1,5. hod 14 87. hod. 

Duben  13   4 10. zázn. 11 38. zázn. 

Květen 25 58 4   10   

Červen 20   2 1,2. hod 17 118. hod 

Červenec 27   0 12. zázn. 15 45. zázn. 

Srpen 19 122 6   12   

Září  46   6 7,5. hod 18 66,5 hod. 

Říjen  19   11 21. zázn. 12 37. zázn. 

Listopad 20 50 4   16   

Prosinec 11   6 2. hod 9 4,5. hod 

Celkem   284   54 zázn.   158 zázn. 

              

        12,2 hod.   276 hod. 
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8.2 Asistent prevence kriminality 

Projekt Asistent prevence kriminality (APK) byl v Břeclavi realizován od roku 2011. Asistenti 

organizačně začlenění pod MP Břeclav, která zajišťuje jejich materiální vybavení a 

prostřednictvím mentora metodicky vede. V roku 2014 a 2015 byl projekt „Asistent prevence 

kriminality II“ financován z ESF OP LZZ . V rámci něj působili v roce 2015 v Břeclavi 4, resp. 3 

zjištěno 54;  
19%

zjištěno 58; 
20%zjištěno 

122;  43%

zjištěno 50;  
18%

Zjištěná deliktní jednání 2016

1. Q

2. Q

3. Q

4. Q

12. zázn.             
1. hod

10. zázn.           
2,5 hod.  

12. zázn.         
0,5 hod

7. zázn.           
0,5 hod.

Vydané záznamy okrskáři 2016

1. Q

2. Q

3. Q

4. Q

38. zázn.         
41 hod.

38. zázn.      
25.5 hod.

45. zázn.         
23 hod

37 zázn.          
76 hod.

Vydané záznamy PČR 2016

1. Q

2. Q

3. Q

4. Q
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asistenti prevence kriminality (jeden z asistentů v půli roku 2015 ukončil činnost z důvodu 

nalezení si jiného pracovního poměru). V roce 2016 se nám podařilo navázat na dlouhodobě 

úspěšný projekt a také díky dotaci z MV byly vytvořeny 4 pozice Asistentů. APK působily ve 

dvojicích, jedna dvojice v sociálně vyloučené lokalitě, u vlakového nádraží a v centru města. 

Druhá dvojice byla zaměřena na dění na sídlišti Na Valtické, kde je vysoká hustota obyvatel a 

s tím jsou spojeny i projevy delikventní činnosti. 

Základní pracovní náplň APK: 

- kontroly dodržování veřejného pořádku v rámci sociálně vyloučení lokality Riegrova, 

Na Zahradách, Krátká, 

- kontroly v dalších problémových lokalitách jako jsou např. sídliště Na Valtické, okolí 

obchodního domu Shopping centrum, park Sady 28. října, okolí kostela v Poštorné 

atd. 

- v době školního roku přítomnost v době od 7:00-08:00 a 12:00 – 13:00 hod. před ZŠ 

Slovácká, Na Valtické a Osvobození, 

- kontroly přítomnosti uživatelů OPL v problémových lokalitách, 

- mimoškolní aktivity s dětmi Na Valtické v součinnosti se zástupci Apoštolské církve 

apod. 

- v letním období časté kontroly na městském koupališti s cílem maximální eliminace 

porušování návštěvního řádu a protiprávního jednání (krádeže) ze strany 

problémových osob apod. 

Opomenout nelze opakovanou součinnost APK se strážníky městské policie při řešení 

problematiky především s osobami z romské komunity, součinnost s Policií ČR při pátrání a 

identifikaci trestně stíhaných osob, spolupráci s odbory Městského úřadu Břeclav, především 

pak s OSPOD. Dá se konstatovat, že okruh činností APK je velmi široký. 

Za největší úspěch za dobu působení APK v rámci projektu v Břeclavi lze bezesporu považovat 

jejich pozitivní přijetí ze strany občanů Břeclavi. Břeclavané zaznamenali a nadále 

zaznamenávají přítomnost a činnost asistentů, a co je velmi důležité, zvykli si obracet se na 

ně s problémy, podněty a stížnostmi.  

Velmi kladně je hodnocena jejich činnost především na exponovaných místech, jako jsou 

park Sady 28. října nebo v letním období městské koupaliště, kde se městská policie neustále 

potýká s problémovými osobami, které porušují obecně závazné vyhlášky města nebo 

návštěvní řády. Zapojením APK do činnosti se stav v parku i na koupališti zřetelně zlepšil. 
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APK působící v Břeclavi jsou všichni romského původu. Jejich postoj k plnění zadaných úkolů 

byl po celou dosavadní dobu trvání projektu na velmi vysoké úrovni. Projekt v Břeclavi plní 

plánovaný účel, a to i nad rámec původních očekávání. APK tak budou pokračovat ve své 

činnosti v roce 2017.  

Kromě APK působí v Břeclavi od roku 2013 také další projekt podporován Ministerstvem 

vnitra ČR a to Domovník – Preventista. Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření 3 funkcí 

domovníků z řad obyvatel bytových domů v sociálně vyloučené lokalitě. Projekt byl přímou 

odpovědí na stávající potřeby města zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek a posílit osobní 

odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů a společenských norem. 

Domovníci byly v úzké spolupráci s Asistenty prevence kriminality. Pokračovat v projektu 

plánuje město Břeclav i v roce 2017. 

8.3 Forenzní identifikační značení jízdních kol 

Břeclav je svou polohou ideálním místem k využití jízdního kola jako dopravního prostředku. 

Město podporuje budování cyklistických stezek, avšak s tímto je spojeno i hodně obtížné 

zajištění bezpečnosti jízdních kol.  

Hlavním smyslem nového projektu byla ochrana majetku občanů za pomoci forenzního 

identifikačního značení, tzv. syntetické DNA. Přednosti této metody je jednoduchá a rychlá 

aplikace, velká odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost.  Předměty – jízdná kola, 

elektrokola, označené pomocí tohoto 

značení byla vybavena samolepkou 

s upozorněním „Městská policie – 

Chráněno DNA“, byly detailně 

vyfotografovány, popsány do 

příslušných formulářů a následně 

zaevidovány v registru Městské 

policie, v národním registru REFIZ a v mezinárodním registru DATATAG. Označení předmětů 

forenzním identifikačním značením a jejich evidence v registrech má zejména preventivní 

účinek s cílem odradit pachatele od krádeže nebo urychlit navrácení odcizeného předmětu 

majitelům. 

Realizace projektu se v současné době jeví jako velmi úspěšná a město má v plánu 

pokračovat ve značení i v roce 2017. 
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8.4 Senior-Akademie Bezpečí (S.A.B.) 

Cílem projektu je zvýšení informovanosti seniorů a starších o samotě žijících osob v oblasti 

prevence kriminality a dalších druhů protiprávních jednání; prevence předcházení požárů a 

dalších havarijních stavů a událostí; zlepšení orientace seniorů v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, zdravovědy; zvýšení finanční gramotnosti uvedené skupiny obyvatel 

zvláště se zaměřením na nabídku služeb a finančních produktů realizovaných především 

mimo bankovní sektor nebo mimo tzv. kamenné prodejny včetně poskytnutí základního 

vzdělání v oblasti problematiky ochrany spotřebitele. 

Sekundárním záměrem Městské policie Břeclav je vytvořit si z absolventů akademie 

neformální asistenty prevence kriminality. Při stanovování cílů projektu je součástí hypotézy 

předpoklad, že po absolutoriu akademie budou její účastníci schopni přenášet nabyté 

vědomosti a zkušenosti mezi své vrstevníky v jejich přirozeném prostředí (rodina, penziony, 

domovy důchodců, senior-kluby atd.).  

Projekt „Senior-Akademie Bezpečí“ má podobu bezplatného, uceleného vzdělávacího cyklu 

v podobě blízké tzv. univerzitám třetího věku. Vzdělávací osnova je členěna do tematických 

bloků, jednotlivé přednáškové semináře se konají v pravidelném intervalu ve stejný čas a na 

stejném místě, vždy za přítomnosti stálého garanta výuky z řad MP Břeclav.  

Výuka je zaměřena zejména na témata: 

- složky zabývající se ochranou veřejné bezpečnosti a veřejným pořádkem, městské 

kamerové dohlížecí systémy v ČR a v Břeclavi 

- prevence obecné kriminality, zásady ochrany osob a majetku, prostředky osobní 

ochrany a způsoby zabezpečení majetku 

- kurz Základy práce s počítačem a internetem 

- kurz Sebeobrany pro seniory 

- základy zdravovědy a 1. pomoci 

- alkoholismus a současná drogová scéna v Česku a v Břeclavi 

- smluvní právo a problematika dědictví po účinnosti Nového občanského zákoníku 

- pozůstalí – krok za krokem v nové situaci 

- Islám, islamismus, bezpečnostní rizika migrace 

-  
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Projekt byl poprvé realizován v roce 2014, v prvním pololetí roku 2015 byl ukončen rozšiřující 

kurz prvního ročníku S. A. B. a následně zahájen 

základní kurz ročníku druhého. Ke konci roku 

2015 absolvovalo S. A. B. Městské policie Břeclav 

87 posluchačů seniorského věku. Pro zájem 

veřejnosti byl projekt realizován také v první 

polovině roku 2016, zaměřen více na praktickou 

část vzdělávání (internet, kurz sebeobrany). 

8.5 Pager pro seniory  

V závěru roku 2015 byl Městskou policií Břeclav realizován projekt Pager pro seniory, 

nazývaný též S.O.S. hodinky. Pro velký zájem, kdy poptávka byla větší než prvotní předpoklad, 

jsme zopakovali projekt i v roce 2016. Pagery mají podobu hodinek s  GPS lokátorem a 

nouzovým tlačítek, při jehož stisknutí je 

aktivován S. O. S. signál na služebně městské 

policie. Díky GPS lokátoru strážníci znají 

přesnou polohu osoby, která nouzový signál 

vyslala, a na toto místo směřují svůj výjezd. 

Současně se znalostí polohy konkrétního 

uživatele S. O. S. hodinek mají strážníci taktéž 

přehled o zdravotní anamnéze klienta, současně se zapojením do zmiňovaného projektu 

totiž žadatelé o S.O.S. hodinky dali MP k dispozici výpis ze zdravotní dokumentace. Za osobou 

v nouzi vyslaná hlídka tak má přehled o zdravotních problémech dotyčné osoby a je tak s to 

se připravit na pravděpodobné druhy poskytování první pomoci. Informace z výpisu ze 

zdravotní dokumentace je taktéž poskytována prostřednictvím operátora linky 155 posádce 

sanitky, která je v případě potřeby na místo vyslána. Aby zákrok hlídky MP šetřil v maximální 

míře čas i majetek osoby v nouzi a odpadly tak důsledky spojené s násilným otvíráním bytu 

nebo zajištění jiného vstupu do něj, jsou účastníci projektu vybaveni také bezpečnostním 

zámkem. Zámky jsou uzpůsobeny tak, aby je městská policie byla schopna otevřít jedním 

(generálním) klíčem. Zámky a jejich odemykání jsou konstruovány tak, že je zasahující hlídka 

může odemknout i v případě, že z vnitřní strany bytu je do zámku zasunut klíč a to i v poloze 

uzamknuté. Do konce roku bylo do projektu Pager pro seniory zapojeno 60 uživatelů, ve 

většině případů klientů Oblastní charity Břeclav, Remedia Plus a Svazu tělesně postižených. 
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Tento nástroj chceme rozšířit mezi větší procento seniorů ve městě a získat v roce 2017 

dalších 30 pagerů pro seniory. Městská policie Břeclav zajistila i natočení videospotu včetně 

produkce na DVD, které následně byly prezentovány na nejrůznějších akcích pořádaných 

městem a MP. 

8.6 Pult centralizované ochrany (PCO) 

Městská policie provozuje od roku 1993 PCO, na který bylo k 31. 12. 2016 napojeno na devět 

desítek objektů, 28 parkovacích automatů a 30 uživatelů S.O.S. hodinek. Během roku 2016 

bylo zaznamenáno 703 poplachů ze střežených objektů, což představuje meziroční vzrůst o 

5%. V naprosté většině se jednalo o plané poplachy způsobené např. chybou obsluhy, 

nezajištěním objektu (nedovřené dveře) či technickou závadou. Obdobná situace se týká také 

poplachů z parkovacích automatů a S.O.S. hodinek.   

8.7 Přednášková činnost pro děti a handicapované  

Městská policie poskytuje možnost přednášek a osvětových akcí také na základě 

jednorázových žádostí mateřských a základních škol, nízkoprahových klubů a spolků pro 

osoby s různým druhem zdravotního 

postižení.  Akce jsou zaměřeny 

primárně na seznámení se s činností 

městské policie a dále na BESIP, na 

zvýšení bezpečnosti osob a 

zabezpečení majetku, tematice psa ve 

městě, odpovědnosti jeho majitele a 

zásadám bezpečného chování před psem zásadám bezpečného zacházení se psem, 

kyberšikaně, problematice městských obecně-závazných vyhlášek a nařízení a dalším 

tématům.    

9. Personální stav MP Břeclav 

K 31. 12. 2016 bylo k Městské policii Břeclav přiřazeno 46 zaměstnanců, z toho 30 strážníků 

a jeden strážník - čekatel. V meziročním srovnání tak došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 

pět osob - tři strážníky a dva civilní pracovníky. V roce 2016 ukončili pracovní poměr u MP 

dva strážníci a další jeden byl přeřazen z pozice strážníka na civilního zaměstnance; jeden 

strážník byl k 31.12.2016 v dlouhodobé pracovní neschopnosti.  
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9.1 Věková a vzdělanostní skladba strážníků MP 

Z genderového hlediska byl sbor strážníků (vč. strážníka-čekatele) MP Břeclav 

složen ze 13 % ženami a z 87 % muži.  

Věkový průměr strážníků činí 31 let, což je meziroční omlazení sboru o 5,5 roku. 

Sedm strážníků mělo vzdělání vysokoškolské (+1), 23 střední s maturitou (+3), jeden 

strážník (splňující vzhledem k věku a odslouženým letům zákonnou výjimku 

z povinnosti maturitou ukončeným středním vzdělání) má vzdělání střední bez 

maturity - s ohledem k věku a odslouženým letům však splňuje zákonnou výjimku 

z jinak obligatorní středoškolského vzdělání ukončeného maturitou. 

9.2 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: 

6%

8%

34%

10%

4%

6%

6%

2%

14%

2%

8%

Skladba zaměstnanců MP Břeclav

Vědění MP (3)

Vělitělé směn (4)

Hlídková službá (17)

Strážníci SÚOO (5)

Strážníci SZOP (2)

Těchnici ZPS + IT prácovník (3)

Správcě rozpočtu + ádmin prácovník (3)

Ztrátý á nálězý + správá ZPS (1)

Bězpěčnostní prácovník - MKDS/MěÚ (7)

Projěktový mánágěr PK (1)

Asistenti PK (4)
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- Školení první pomoci, zaměřené na poskytování první pomoci a předlékařské péče 

strážníky městské policie. 

- Odborná stáž u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, pracoviště 

Břeclav - praktická stáž v rozsahu 2 x 

12 hodin, které strážníci absolvovali 

s výjezdem záchranné služby. Akce 

zaměřena na zdokonalení znalostí 

poskytování zjišťování zdravotního 

stavu pacienta v terénu, zvolení 

správného druhu první pomoci dle 

diagnózy apod. Stáž má úzkou návaznost na zajištění erudované pomoci při 

výjezdech hlídek městské policie k uživatelům S.O.S.-hodinek po vyslání nouzového 

signálu o ohrožení jejich života nebo zdraví.  

- Techniky bezpečného odchytu zvířat – školení zajišťováno Veterinární a 

farmaceutickou univerzitou v Brně, určeno pro strážníky hlídkové služby, kteří 

provádí odchyt bezprizorních nebo zraněných zvířat na území města Břeclavi a jejich 

převoz do útulku nebo do jiného specializovaného zařízení. Na základě zákona 

553/1991 Sb., v platném znění, 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). K prolongaci OOZ i k prvotní odborné přípravě po 

nástupu strážníka – čekatele využívá MPBV Středisko profesní přípravy Městské 

policie Brno, které je pro tuto činnost akreditováno Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy. V roce 2015, stejně jako v letech 

předcházejících, byli strážníci-čekatelé i strážníci 

prolongující OOZ při zkoušce před ministerskou komisí 

úspěšní, jejich znalosti a dovednosti byly vyučujícími 

hodnoceny jako příkladné. S ohledem na oprávnění 

strážníků nosit služební zbraň a v případě splění 

zákonných předpokladů použít služební zbraň a 

donucovací prostředky, absolvují celoročně 

v pravidelných intervalech odborný výcvik zaměřený na 

kondiční střelby a přezkoušení z používání zbraně a 

donucovacích prostředků. Výcvik ev. přezkoušení bylo v roce 2015 realizováno 
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v součinnosti s Policií ČR - Územním odborem Břeclav a to s využitím jejích prostor 

a výcvikového pracovníka. Výcvik i přezkušování absolvovali všichni strážníci MPBV 

úspěšně.  

- Moderní operátor I. - odborný kurz pro dozorčí a operační službu a obsluhu 

tísňových linek zaměřený na komunikační schopnosti, správné vytěžování 

oznamovatelů, práce na dálku s konfliktními jedinci a osobami se sebevražednými 

úmysly, zvládání krizových situací apod. 

- Domácí násilí, včasná indikace, způsoby řešení - školení strážníků zajištěné 

odborným týmem kriminalistů Policie ČR - MŘ Brno. 

10.   Materiálně-technické zabezpečení 

Ke dni 31.12.2016 má MP Břeclav ke služebním účelům 3 hlídkové Škoda Yeti a 2 

víceúčelové přepravní automobily VW Transporter v barevném provedení městské 

policie. Jedno speciální vozilo Renault Kangoo v civilním provedení je přizpůsobeno 

na odchyt a přepravu odchycených zvířat a k přepravě kadavérů. V roce 2016 byla 

dokončena postupná obměna a modernizace vozového parku MP Břeclav. Všechna 

vozidla jsou vybavena radiovými komunikačními prostředky a speciálními  

technickými prostředky k označení překážky v silničním provozu, k poskytnutí 

rozšířené první pomoci a mobilními IT terminály, které umožňují provádět činnost 

přímo na místě události. Víceúčelové přepravní automobily slouží jako tzv. mobilní 

kancelář pro déle trvající služební činnosti a úkony strážníků mimo služebnu MP a 

technicky je uzpůsobeno tak, aby v něm strážníci mohli agendovat zjištěné případy, 

přestupky, podání vysvětlení, absolvovat jednání s občanem s možností vyhotovení 

zápisu o něm a podobně. Tento je také štábním vozidlem pro potřeby řídících činností 

při mimořádných událostech v rámci složek IZS.  

Mezi technická zařízení, která jsou standardně městskou policií využívána, patří 

digitální fotoaparáty, videokamery, minikamery, orientační měřiče alkoholu v dechu, 

vozidlová kamery, odchytová zařízení a pomůcky na odchyt bezprizorních psů, koček 

a jiných zvířat včetně narkotizační pušky, transportní zařízení pro odchycená zvířata, 

fotopastí, automatický externí defibrilátor, radarový měřič rychlosti projíždějících 

vozidel, detektor kovů a termokamera, dopravní kužely,  
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11.   Stížnosti a žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999  

Městská policie Břeclav obdržela v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 pouze dvě 

stížnosti související s výkonem činnosti strážníka městské policie, což je údaj shodný 

s počtem přijatých stížností v letech 2014 a 2015. V případě obou stížností byla 

velitelem městské policie nařízena interní šetření, která porušení zákona 

v souvislosti s činností strážníka městské policie neprokázala. Počty přijatých 

stížností na činnost strážníka Městské policie Břeclav klesá od roku 2012.  

Žádostí poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, obdržela v roce 2016 městská policie čtyři, všechny žádosti 

obsahovaly zákonné požadavky a na všechny byla ze strany MP informace 

poskytnuta. 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Město Břeclav - Městská policie Břeclav 
Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
Telefon +420519373876 
E-mail: info@breclav.eu 
ID schránka vy4jayh 

www: mpbv.cz    FB/Twitter: #mpbreclav  
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Přílohy 

Graf č. 1; Nápad vybraných přestupků, meziroční srovnání

 

 

Graf č. 2; trestné činy spáchané na území města Břeclavi (2016) 
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Graf č. 3; Přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., meziroční srovnání 

 
 
 
 

Graf č. 4; Struktura dopravních přestupků v roce 2016 
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Graf č. 5; Struktura dopravním přestupků, meziroční srovnání 

 

 

Graf č. 6; Zastoupení přestupků v okrscích (2016) 
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Graf č. 7; Okrsek 1 - Charvátská Nová ves, zjištěné P/TČ 

 
 
 

Graf č. 8; Okrsek 2 - Poštorná, zjištěné P/TČ 
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Graf č. 9; Okrsek 3 - Centrum I., zjištěné P/TČ 

 
 
 

Graf č. 10; Okrsek 4 - Centrum II., zjištěné P/TČ 
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Graf č. 11; Okrsek 5 - Stará Břeclav, sídl. DH, zjištěné P/TČ 
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