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Závazný pokyn velitele Městské policie Břeclav ze dne 13.10.2020 

 
V souladu s usnesením Vlády vydaného dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 

souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České 

republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. 

 

K zajištění plnění úkolů spojených s vydanými opatřeními k zajištění mimořádné události nařizuji: 

 

Od 00:00 hodin dne 14.10 do ukončení nouzového stavu: 

 

1.) Zrušení kontrolních střeleb, služební tělesné přípravy a sebeobrany strážníků MP 

Břeclav. 

 

2.) Pracovní pohotovost v místě bydliště pro 4 strážníky, zařazených HS a SUOO, reakční 

dobou do 60 minut na pracovišti od vyrozumění. V souvislosti s tímto opatřením si 

každý strážník provede nahlášení aktuálního kontaktu telefonního spojení v případě 

vyrozumění a zabezpečí si jeho funkčnost. 

  

3.) Pracovní pohotovost v místě bydliště 1 strážníka zařazeného na VS, s reakční dobou do 

60 minut na pracovišti od vyrozumění. V souvislosti s tímto opatřením si každý strážník 

provede nahlášení aktuálního kontaktu telefonního spojení v případě vyrozumění a 

zabezpečí si jeho funkčnost. 

 

4.) Z důvodu zamezení vzájemného kontaktu, pracovníkům a strážníkům zařazených do 

činnosti v rámci správy placených parkovišť, 12 ti hodinové směny a to vždy v období 

od Po až So v čase 07:00 do 19:00 hodin. 

 

5.) Z důvodu zamezení vzájemného kontaktu, pracovníkům a strážníkům zařazených do 

činnosti skupiny zjišťování a odhalování přestupků, v pracovní dny zabezpečit v době 

od 07:00 do 15:30 přítomnost na pracovišti pouze 1 strážníka.  

 

6.) Z důvodu zamezení vzájemného kontaktu, pracovnic sekretariátu, v pracovní dny 

zabezpečit v době od 07:00 do 15:30 přítomnost na pracovišti pouze 1 pracovnice k 

zajištění provozu správce rozpočtu, pokladny a spisové služby.  

 

7.) Všem zaměstnancům zařazených do organizační složky Městské policie Břeclav, pokud 

tak už neučinili, neprodleně převzít cestou svých přímých nadřízených ochranné 

pracovní pomůcky a prostředky, a tyto používat v souladu s vydanými opatřeními po 

celou dobu výkon služby. 

 

8.) Všem zaměstnancům zařazených do organizační složky Městské policie Břeclav, při 

ukončení jízdy se služebním dopravním prostředkem, provedení desinfekce služebních 

dopravních prostředků, které užili k výkonu služby a to ošetření desinfekčním 

prostředkem povrchu madel, volantu, ovládacích prvků a tlačítek, v interiéru vozidla. 

 

9.) Dodržování zásad zvýšené osobní hygieny a používání ochranných a desinfekčních 

prostředků, zvýšení úklidu a desinfekci povrchů. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6
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10.) Všem zaměstnancům zařazených do organizační složky Městské policie Břeclav, 

kterým bylo nařízeno plnění pracovních povinností v rámci Home Office, v pracovní 

dny vždy v době od 07:00 do 15:30 hodin dostupnost na telefonu, a cestou informatika 

MP Břeclav zabezpečení informačních technologií a vzdálený přístup agend 

používaných pracovníkem z místa bydliště. 

 

11.) Všem strážníkům MP Břeclav v rámci výkonu služby důrazně vyžadovat plnění 

vydaných ochranných opatření a nařízení. 

 

 

 

S tímto pokynem se seznámí a budou se jím řídit všichni zaměstnanci MP. 

 

 

        Ing. Bc. Stanislav Hrdlička 

 

                velitel 

 


