INTERNÍ S M Ě R N I C E VELITELE M Ě S T S K É POLICIE B Ř E C L A V
č. 1/2020
upravující činnosti a povinnosti vel itel ů směn na začátku a na konci pracovní
směny

ČI. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato interní směrnic e upravuje a stanoví činnosti a povinnosti strážníkům -velitelům směn na
začátku a na konci pracovní směny.
2. Pro účely této směrnic e se činnostmi a povinnostmi na začátku a na konc i prac ovní směny
rozumí přebírání a předávání směny mezi veliteli směn a s tím spojenými veškerými
obligatorními úkony.
3. Strážník - velitel směny ( dále jen velitel směny) je zařazen podle aktuálního znění
Pracovního řádu Městské polic ie Břec lav mezi vedouc í zaměstnanc e zařazené do městské
policie, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnanc ům prac ovní úkoly,
organizovat, řídit a kontrolovat jejich prác i a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
4. Prac ovní povinnosti velitele směny jsou stanoveny Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Pracovním řádem městské polic ie, Organizačním řádem městské polic ie a dalšími interními
normativními akty, vydávanými vedoucími zaměstnanci městské policie.
5. Velitelé směn prac ují ve dvanác tihodinovýc h prac ovníc h směnác h, kdy jejic h začátek je
stanoven na 7.00 hod. u denních směn a na 19.00 hod. u nočních směn.

ČI. 2
Povinnosti velitele směny při nástupu na pracovní směnu
1. Velitel směny, který nastupuje na pracovní směnu, je povinen být ve stanoveném čase na
pracovišti v předepsaném ustrojení.
2. Je povinen od končíc ího velitele směny, kterého bude střídat, získat přehled o veškerém
uloženém i vydaném inventárním majetku, který je spojen s jeho pracovní činností.
3. Mezi základní součásti inventárního majetku spojeného sjeho prac ovní činností, který je
povinen sám zkontrolovat nebo zajistit jeho kontrolu prostřednic tvím určeného strážníka,
patří především:
-

služební vozidla městské policie,
radiostanic e,
služební pistole,
klíče uložené v úložné skříni na služebně,
inventární majetek uvedený v knize o převzetí inventárních věcí,
dále se pak jedná o věc i, které jsou na služebně uloženy dočasně nebo mimořádně.

4. Velitel směny je při nástupu na pracovní směnu dále povinen:
- přijmout informac e o průběhu předchozí směny a zvlášť přijatých opatřeníc h,
- provést potřebné úkony a opatření ve věc ec h, které mu byly předány od končíc ího
velitele směny, a které ještě nebyly dokončeny a je potřeba je dokončit a uzavřít nebo
předat k dalšímu šetření,

-

zkontrolovat počet krátkodobých parkovac íc h karet dle aktuálního seznamu, pokud jsou
na služebně uloženy a taktéž finanční hotovost z prodeje těchto karet,
- zkontrolovat svazek s příjmovými pokladními doklady od parkoviště u nemocnice tak,
aby počet dokladů souhlasil s údaji uvedenými v knize převzetí inventárníc h věc í;
pokud je součástí svazku vybraná finanční hotovost za ztrátu parkovacího lístku, zajistí
velitel směny předání této hotovosti s příslušným příjmovým pokladním dokladem
referentce správy placených parkovišť,
- seznámit se s personálním obsazením příslušné směny dle aktuálního rozpisu směn a
v případě, že se některý ze strážníků nedostavil na směnu, neprodleně vyrozumět
v pracovní dny svého přímého nadřízeného, v dny pracovního klidu potom dosahového
vedoucího pracovníka dle aktuálního rozpisu pracovní pohotovosti,
zajistit, aby strážníc i provedli kontrolu aktuálního stavu služebníc h motorovýc h
vozidel, která se nacházejí v parkovacích prostorách městské policie a s tímto stavem
ho seznámili.
5. V případě, že strážníc i, kteří přebírají služební vozidla, zjistí nějaké závažné závady nebo
nedostatky na vozidlech a nahlásí je veliteli směny, tak ten o zjištěných skutečnostec h ihned
informuje svého přímého nadřízeného. V případě, že se nadřízený prac ovník nezdržuje na
pracovišti, vyrozumí velitel směny svého nadřízeného dle rozpisu pracovní pohotovosti.

ČI. 3
Povinnosti vel itel e směny před ukončením pracovní směny
1. Velitel směny, který ukončuje prac ovní směnu, je povinen před opuštěním prac oviště zajistit,
aby všechny inventární věci byly vráceny a uloženy na svých stálých určených místech.
2. Velitel směny je před ukončením pracovní směny dále povinen:
- zkontrolovat knihu o převzetí inventárníc h věc í a svým podpisem potvrdit aktuálnost a
platnost všec h zapsanýc h údajů; pokud ještě některé věc i nejsou vrác eny z důvodu
přítomnosti strážníka v terénu, informuje o tom nastupujíc ího velitele směny, který ho
bude na stanovišti velitele směny střídat,
zkontrolovat svazek s příjmovými pokladními doklady od parkoviště u nemocnice tak,
aby počet dokladů souhlasil s údaji uvedenými v knize převzetí inventárníc h věc í;
pokud je součástí svazku vybraná finanční hotovost za ztrátu parkovacího lístku, zajistí
velitel směny předání této hotovosti s příslušným příjmovým pokladním dokladem
referentce správy plac enýc h parkovišť nebo veliteli směny, který ho bude na směně
střídat,
zajistit, aby strážníc i, kteří ukončují směnu, řádně umyli a vyčistili služební auto, se
kterým v průběhu směny jezdili,
zajistit, aby se na služebně městské polic ie v průběhu střídání směn nezdržovaly žádné
osoby; výjimku tvoří strážníc i, kteří vrac ejí nebo vyzvedávají součásti inventární
techniky, a to pouze na nezbytnou dobu,
informovat střídajíc ího velitele směny o průběhu směny a zvlášť přijatých opatřeníc h,
informovat střídajíc ího velitele směny o všec h událostec h a oznámeníc h, které ještě
nebyly uzavřeny; jaká byla v těchto souvislostec h učiněna opatření a jaká opatření je
ještě nutně udělat ze strany nastupujícího velitele směny,
řádně zapsat všechny relevantní údaje do protokolu o hlášení směn a tento vytisknout a
předat nastupujícímu veliteli směny.

ČI. 4
1. Tato interní směrnic e nabývá účinnosti dnem 15. února 2020 a je závazná pro všec hny
velitele směny a strážníky, kteří je na pozici velitele směny zastupují.

V Břeclavi dne 7. února 2020
Ing. Bc. Stanislav Hrdl ička
velitel
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