
Interní směrnice velitele Městské policie Břeclav 

č. 02/2021 

upravující pracovní činnosti zaměstnanců zařazených do Městské policie Břeclav v rámci 
provozu PARKOVACÍHO SYSTÉMU a CYKLOVĚŽE 

v 

CLI 
Úvodní ustanovení 

1. Parkovacím systémem se pro účely této směrnice rozumí souhrn všech pracovních činností 
souvisejících s vymezenými oblastmi města, ve kterých lze dle platného Nařízení města Břeclavi 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za 
sjednanou cenu. 

2. Cyklověží se pro účely této směrnice rozumí samoobslužné zařízení sloužící pro časově 
omezenou úschovu jízdních kol a souhrn všech pracovních činností, souvisejících s provozem a 
údržbou tohoto zařízení, které jsou zajišťovány zaměstnanci zařazenými do Městské policie 
Břeclav. 

3. Mezi zaměstnance, kteří provádějí svou pracovní činnost primárně v rámci provozu parkovacího 
systému a cyklověže, patří dle Organizačního řádu městské policie Referent majetkové správy 
agendy ztrát a nálezů a Správy placených parkovišť a rezidentních zón města Břeclav (dále jen 
referent správy placených parkovišť), Technický pracovník Správy placených parkovišť a 
rezidentních zón města Břeclav (dále jen technik parkovacího systému) a všichni strážníci 
Městské policie Břeclav, kteří v danou dobu provádí pracovní činnosti související s parkovacím 
systémem a cyklověží. 

ČI. 2 
Referent správy placených parkovišť 

Referent správy placených parkovišť je nad rámec činností stanovených Organizačním řádem 
městské policie dále povinen zajišťovat níže uvedené činnosti. 

a) Komunikuje se stanovenými zástupci dodavatele parkovacích automatů (dále jen 
parkomatů) ve věcech veškerých servisních záležitostí týkajících se parkomatů. 

b) Komplexně zajišťuje veškeré úkony spojené s evidencí osob a výdejem a prodejem 
všech druhů parkovacích karet v rámci parkovacího systému. 

c) Zajišťuje včasné vyrozumívání držitelů parkovacích karet v dotčených rezidentních 
nebo abonentních zónách v případě plánovaného omezení stání (blokové čištění, 
kulturní, sportovní a jiné společenské akce apod.). 

d) Zajišťuje odvoz finanční hotovosti získané z prodeje pakovacích karet do pokladny 
MěÚ Břeclav a odvoz finanční hotovosti získané výběrem z parkomatů do stanovené 
banky. Tato činnost je prováděna vždy za bezpečnostní asistence strážníka městské 
policie ve stejnokroji. 

e) Komunikuje se stanovenými zástupci dodavatele cyklověže ve veškerých servisních 
záležitostech, pokud je nevyřídí osobně technik parkovacího systému nebo strážník 
městské policie. 

f) Zajišťuje odvoz finanční hotovosti získané výběrem z pokladny cyklověže do stanovené 
banky. Tato činnost je prováděna vždy za bezpečnostní asistence strážníka městské 
policie ve stejnokroji. 



ČI. 3 
Technik parkovacího systému 

Technik parkovacího systému je nad rámec činností stanovených Organizačním řádem městské 
policie dále povinen zajišťovat níže uvedené činnosti. 

a) V pondělí - pátek v době od 07.00 do 11.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. 
provádí společně se strážníkem městské policie postupně fyzickou kontrolu všech 
parkomatů a cyklověže, s cílem zjištění jejich funkčnosti a vyloučení případného 
poškození. Při této činnosti strážník pořizuje fotodokumentaci každého parkomatů a 
cyklověže, a tuto vkládá do informačního systému městské policie tak, aby bylo zřejmé, 
v jakém čase byla kontrola jednotlivých parkomatů a cyklověže prováděna. V případě, 
že z technických důvodů není strážník schopen vložit aktuální fotodokumentaci do 
informačního systému městské policie, zajišťuje tuto činnost příslušný velitel směny. 
Technik zaznamenává výsledek kontroly do provozního deníku. 

b) V případě zjištění poruchy nebo poškození parkomatů nebo cyklověže neprodleně 
informuje referenta správy placených parkovišť a dále postupuje dle jeho pokynů. 
V případě, že se referent správy placených parkovišť nezdržuje na pracovišti, informuje 
technik parkovacího systému o poruše nebo poškození uvedeného zařízení 
službukonajícího velitele směny. 

c) Zajišťuje výdej jízdního kola z cyklověže jeho vlastníkovi v případě poruchy spočívající 
v automatickém vydávání jízdních kol nebo ztrátě dokladu o zaplacení poplatku za 
úschovu jízdního kola. V případě nepřítomnosti technika zajišťuje tuto činnost strážník. 

d) Každý čtvrtek mimo státem uznaných svátků v době od 07.00 do 12.00 hod. a v sobotu 
od 07.00 do 09.00 hod. zajišťuje společně se strážníkem městské policie údržbu všech 
parkomatů na parkovištích a cyklověže. Údržba je prováděna v tomto minimálním 
rozsahu: 

- celkové umytí a očištění vnější části parkomatů, 
- vyčištění vnitřní části parkomatů, 
- otevření a vyčištění mincíře parkomatů, 
- v zimním období v případě napadení sněhu zpřístupnění parkomatů pro 

parkující řidiče, 
- odstranění vysokého travnatého porostu v blízkosti patky parkomatů, 
- úklid venkovního prostoru cyklověže spočívající v očištění displeje 

platebního automatu a zametení nečistot ze vstupního prostoru a vodícího 
žlábku jízdního kola včetně žlábku na vozíku. 

e) Každý čtvrtek mimo státem uznaných svátků v době od 12.00 do 16.00 hod. zajišťuje 
společně se strážníkem městské policie údržbu všech služebních vozidel městské 
policie, která jsou v době údržby mimo provoz, tzn., že jsou odstavena na parkovacích 
plochách městské policie. Vlastní údržba je prováděna vždy v tomto minimálním 
rozsahu: 

- venkovní umytí vozidla, 
- úklid interiéru vozidla spočívající ve vyklepání a umytí všech gumových 

koberců, 
- kompletní vysátí vozidla, umytí oken a zpětného zrcátka, utření prachu a 

impregnace plastů, 
- provedení kontroly množství motorového oleje, ostatních provozních kapalin 

a změření tlaku v pneumatikách, 
- kontrola funkčnosti osvětlení a výstražného systému vozidla, 
- kontrola povinné výbavy. 



f) Technikovi parkovacího systému je zakázáno provádět cílenou kontrolu 
platnosti parkovacích karet a parkovacích lístků umístěných ve vozidlech na 
příslušných parkovištích. 

g) Technik parkovacího systému nesmí jakkoliv verbálně zasahovat do úředního jednání 
mezi strážníkem a pachatelem přestupku. 

h) Strážník, který provádí pracovní činnosti v rámci provozu parkovacího systému a 
cyklověže, je povinen vždy v době mezi 07.00 - 12.00 hod. provést kontrolu svazku 
příjmových pokladních dokladů, který je uložen v cyklověží. Jedná se o příjmové 
pokladní doklady, které jsou vydávány vlastníkům kol proti zaplacení manipulačního 
poplatku v případě ztráty úschovního lístku. V případě zjištění pochybení ve vyplnění 
příjmových pokladních dokladů nebo jakýchkoliv jiných pochybností v souvislosti 
s příjmovými pokladními doklady, nahlásí tato strážník neprodleně veliteli směny. 

C1.4 
Délka a rozvržení pracovní doby 

Technici parkovacího systému a strážníci, kteří trvale plní pracovní úkoly primárně související 
s provozem parkovacího systému a cyklověže, vykonávají pracovní činnost ve 
dvanáctihodinových pracovních směnách, kdy délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 
hodin týdně. Pracovní doba je rozvržena tak, aby průměrná týdenní pracovní doba za období 26 
týdnů po sobě jdoucích, nepřesáhla stanovenou týdenní pracovní dobu a současně došlo k jejímu 
naplnění. 

Pracovní doba je rozvržena následovně: 

1. týden: 

PONDĚLÍ 
ÚTERÝ 
STŘEDA 
ČTVRTEK 
PÁTEK 
SOBOTA 
NEDĚLE 

07.00-19.00 hod. 
07.00-19.00 hod. 
volno 
07.00-19.00 hod. 
07.00-19.00 hod. 
volno 
volno 

2. týden: 

PONDĚLÍ 
ÚTERÝ 
STŘEDA 
ČTVRTEK 
PÁTEK 
SOBOTA 
NEDĚLE 

volno 
volno 
07.00-19.00 hod. 
07.00-19.00 hod. 
volno 
07.00-19.00 hod. 
volno 

Přestávky v práci na jídlo a oddech jsou v rámci dvanáctihodinové směny poskytovány v době od 
11.00 do 11.30 a od 15.00 do 15.30 hod., vyjma naléhavých případů, kdy lze přestávky přiměřeně 
časově posunout. 
V případě provádění údržby služebních vozidel je čerpání druhé přestávky v práci na jídlo a oddech 
stanoveno až od 16.00 do 16.30 hod. 



CI. 5 
Závěrečná ustanovení 

Tato interní směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021 a současně v celém rozsahu ruší 
Směrnici velitele Městské policie Břeclav č. 3/2019 ze dne 13. 3. 2019. 

V Břeclavi dne 26. 5. 2021 

Ing. Bc. Sta, rdlička 

MĚSTO BŘECLAV 
MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV 

Kupkova 3, 690 02 
tal.: 519 373 876 


