ORGANIZAČNÍ ŘÁD
MĚSTSKÉ POLICIE BŘECLAV

Obsah:
1.

Úvod

2.

Základní ustanovení

3.

Postavení velitele MP

4.

Organizační struktura MP

5.

Systém řízení MP

6.

Postavení zaměstnanců MP

7.

Funkční působnost a pravomoci

8.

Závěrečná a přechodná ustanovení

Přílohy:
1. Organizační struktura MP Břeclav
2. Systemizace funkcí MP Břeclav

1. Úvod

Organizační řád Městské policie Břeclav (dále jen „MP") je organizační norma, která
stanoví zejména postavení a působnost MP, organizační strukturu MP, systém jejího
řízení, pravomoci velitele MP, vedení MP a postavení zaměstnanců MP a působnost
organizačních celků MP.
Na Organizační řád MP navazují všechny ostatní interní normativní akty MP, jejichž
obsah a uplatňování nesmí být s Organizačním řádem MP v rozporu.

2. Právní postavení Městské policie Břeclav
Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně
závaznou vyhláškou. Městská policie Břeclav je zřízena obecně závaznou vyhláškou
města Břeclav č. 12/1997, která nabyla účinnosti dne 5. 2. 1997.
Městská policie Břeclav plní na území města Břeclav úkoly při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku a další úkoly, které vyplývají ze zákona o obecní policii
nebo dalších zákonů souvisejících s činností městské policie. Tyto úkoly plní i na území
dalších měst a obcí, s nimiž má město Břeclav uzavřenu veřejnoprávní smlouvu.
V případě potřeby spolupracují zaměstnanci MP s dalšími bezpečnostními složkami
(Policií ČR) a dalšími organizacemi (Odborem kanceláře tajemníka Městského úřadu
Břeclav, Střediskem územní záchranné služby Jihomoravského kraje Břeclav,
Hasičským záchranným sborem JmK. územním odborem Břeclav apod.), působícími na
území města Břeclav.

3. Postavení velitele MP
V čele MP stojí Zastupitelstvem města Břeclav pověřený strážník - velitel MP. Velitel
zastupuje MP navenek a ze své činnosti je odpovědný starostovi města Břeclav.
Za Městskou policii Břeclav je oprávněn jednat velitel Městské policie Břeclav.
Velitel MP je starostou města Břeclav ve smyslu § 3 odst. 2, zákona o obecní policii
a v souladu s či. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 12/1997, kterou se
ve městě Břeclav zřizuje městská policie, pověřen výkonem práv statutárního zástupce
zaměstnavatele ve věcech:
provádění veškerých personálních, ekonomických a mzdových náležitostí,
týkajících se zaměstnanců MP včetně zařazení zaměstnanců MP do příslušných
platových tříd v souladu se zákonem

vyřizování stížností na strážníky a stížností souvisejících s činností strážníků
a ostatních úkolů při řízení MP, zejména:
uzavírání smluv a podpisu písemností, zabezpečujících veškerý ekonomický
a technický provoz MP dle právních předpisů, interních normativních aktů
Městského úřadu Břeclav a MP v rámci běžného hospodaření v mezích
svěřeného rozpočtu
- vytváření základních organizačních opatření a interních normativních aktů
řízení
- podepisování písemností adresovaných příslušným ministerstvům, majících
vztah k činnosti MP
dále je velitel MP zmocněn:
aby jménem Města Břeclav činil veškeré úkony v pracovně právních vztazích ve
věcech týkajících se MP. Současně aby v těchto případech uděloval pověření
zaměstnancům MP k zastupování Města Břeclav - Městské policie Břeclav
v konkrétních soudních sporech.
k určování vozidel MP, která budou vybavena zvláštním zvukovým výstražným
zařízením, doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy ve smyslu
ustanovení § 41 odst. 2, písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.
Velitel v rámci své pravomoci rozhoduje o veškerých činnostech MP. Velitel rozhoduje
převážně na základě návrhů či podkladů předkládaných členy vedení MP. Návrhy
ostatních zaměstnanců MP musí být před jejich předložením veliteli opatřeny
vyjádřením přímého nadřízeného.
Veliteli MP jsou podřízeni všichni zaměstnanci MP.

4. Organizační struktura MP
Organizační struktura MP se vnitřně člení na výkon vnější služby, která plní základní
poslání MP, a na činnosti vnitřní služby, která slouží k zajištění tohoto poslání MP.
Výkon pořádkových činností je zajišťován se zaměřením na plnění základních úkolů
MP, vyplývajících ze zákona o obecní policii, při nepřetržitém zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších souvisejících úkolů.
Zabezpečovací činnosti jsou podpůrné specifické i operativní činnosti, které svým
charakterem jsou nezbytně nutné k efektivnímu plnění základních úkolů MP.

Vedení MP
Vedení MP tvoří tito vedoucí zaměstnanci:
Velitel, zástupce velitele pro vnější službu a zástupce velitele pro vnitřní službu.
Vedení MP koordinuje výkon všech činností MP, mezi nimi i nejvýznamnější
rozvojové, normotvorné a koncepční činnosti ze všech oborů činnosti MP.

Zástupci velitele MP
Zástupce velitele pověřuje výkonem funkce velitel MP.
Jsou přímo podřízeni veliteli MP a plní úkoly dle jeho pokynů a v souladu s nimi.
V době nepřítomnosti zastupuje velitele MP zástupce velitele MP pro vnější službu.
Zástupce zastupuje velitele v plném rozsahu jeho povinností, práv a odpovědností
s výjimkou personálních záležitostí a záležitostí PaM; v rámci své pravomoci je
zástupce velitele MP oprávněn jednat jménem MP Břeclav, pokud si velitel nevyhradí
rozhodování některých otázek pro sebe. O svých rozhodnutích je zástupce povinen
velitele neprodleně informovat.
V přímém řízení velitele MP:
zástupce velitele pro vnější službu
zástupce velitele pro vnitřní službu
správce rozpočtu MP Břeclav
spisovna MP Břeclav
agendy Ztrát a nálezů a správa placených parkovišť a rezidentních zón Města
Břeclav
technik počítačových systémů a technologií MP Břeclav
prevence kriminality

Grafické vyjádření organizačního uspořádání organizačních celků MP včetně
vyjádření vztahů nadřízenosti a podřízenosti vyjadřuje organizační struktura MP
Břeclav, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Organizačního řádu MP.
Systemizace funkcí zaměstnanců MP tvoří přílohu č. 2 tohoto Organizačního řádu
MP.

5. Systém řízení MP
Pro uplatnění jednotného systému řízení uvnitř MP jsou vydávány závazné organizační
a řídící interní normativní akty:
5.1. Organizační řád
5.2. Pracovní řád
5.3. Interní směrnice velitele
5.4. Nařízení velitele
5.5. Pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců

5.1. Organizační řád
Organizační řád MP je interní normativní akt, který zásadním způsobem upravuje
organizační strukturu MP.

5.2. Pracovní řád
Pracovní řád MP je interní normativní akt, který blíže rozvádí práva a povinnosti
zaměstnanců v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce podle
specifických podmínek MP.

5.3. Interní směrnice velitele
Interní směrnice velitele MP jsou interní normativní akty řízení organizačního
charakteru. Určují práva a povinnosti zaměstnanců, metodiku, postupy, popřípadě
harmonogramy pro výkon určitých činností.
Interní normativní akty provozního charakteru jsou vydávány formou interních směrnic
velitele a lze v jejich názvu použít Provozní řád.
Interní směrnice velitele mají zpravidla déle trvající platnost a vydává je velitel MP
po projednání s vedením MP.

5.4. Nařízení velitele
Nařízení velitele MP je písemný interní akt řídícího charakteru, vydávaný velitelem MP
k zajištění termínovaných úkolů s vymezením odpovědnosti.

5.5. Pokyny a příkazy
Pokyny a příkazy jsou interní akty řízení, určené podřízeným těchto vedoucích a
sloužící k plnění konkrétních úkolů.

6. Postavení zaměstnanců MP

6.1. Zaměstnanci MP
Zaměstnanci MP jsou v pracovním poměru k Městu Břeclav, se sídlem 690 81 Břeclav,
nám T. G. Masaryka 3.

6.2. Vedoucí zaměstnanci MP
Vedoucím zaměstnancem MP je zaměstnanec MP, který v rámci odpovědnosti za plnění
svěřených úkolů je na jednotlivém stupni řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a
ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat
jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

6.3. Strážníci MP
Strážníkem je zaměstnanec, který splňuje podmínky § 4 odst. 1 zákona o obecní policii.
Strážníkem MP může být občan České republiky, který je bezúhonný, spolehlivý, starší
21 let, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
Strážníci tvoří dominantní personální základnu MP.

7.

Funkční působnost a pravomoci

7.1. Strážník - Velitel městské policie
1. Velitel městské policie plní úkoly na základě pověření starostou města a
zastupuje městskou policii navenek a za svou činnost odpovídá starostovi. Radě
a Zastupitelstvu města Břeclav.

2. Přímo a prostřednictvím svých pověřených zástupců řídí a kontroluje činnost
městské policie jako organizace.
3. Je nadřízen všem strážníkům a občanským zaměstnancům Městské policie
Břeclav.
4. Plně zodpovídá za řádný chod městské policie.
5. Odpovídá za efektivní využívání svěřených finančních prostředků určených na
provoz městské policie.
6. Plně odpovídá za dodržování rozpočtové kázně městské policie.
7. Zajišťuje podmínky pro zvyšování odborných znalostí a dovedností, fyzické
připravenosti, místní a osobní znalosti strážníků.
8. Vytváří podmínky pro spolupráci s Policií ČR, složkami IZS a ostatními
institucemi a společně s nimi se podílí na zajištění veřejného pořádku na
katastrálním území města.
9. Ve spolupráci s jednotlivými odbory a útvary Města Břeclav zajišťuje
prostřednictvím městské policie plnění dílčích úkolů na úseku veřejného
pořádku a zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a podílení se
městské policie na prevenci kriminality ve městě.
10. Vydává a schvaluje řídící akty (příkazy, pokyny, směrnice, interní sdělení atd.).
11. Vydává personální rozhodnutí ve vztahu k zaměstnancům městské policie.
12. Pracovní dobu velitele městské policie určuje starosta, který řídí městskou
policii (viz. § 3 odst. 1 z. č. 553/91 Sb.).
13. Určuje pracovní dobu všech zaměstnanců městské policie.
14. Plní další úkoly vyplývající z funkce velitele městské policie.

7. 2. Strážník - Zástupce velitele městské policie pro vnější službu
1. Je přímo podřízen veliteli městské policie a nadřízený všem strážníkům a
zaměstnancům MP.
2. Ve své činnosti je řízen velitelem městské policie.
3. Provádí komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci
města a obcí se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva.
4. Koordinuje operační činnost městské policie v operačním dni.
5. Organizuje a provádí kontroly a vyhodnocuje výkon služby strážníků městské
policie a navrhuje opatření ke zlepšení činnosti městské policie.
6. Na základě pokynů velitele městské policie zpracovává a vyhodnocuje měsíční
plán směn, dbá na rovnoměrné rozdělení směn strážníků.
7. Provádí denní vyhodnocení služeb s důrazem na správnost řešení jednotlivých
událostí a s výsledkem lx týdně seznamuje velitele MP.
8. Podílí se na přípravě porad velitele MP.
9. Kontroluje obsahovou a formální správnost řešení stížností, přestupků, žádostí a
spisů předkládaných veliteli směn a strážníky a po zapracování připomínek je
předkládá veliteli městské policie ke schválení.
10. Odpovídá za dodržování stanovených lhůt pro vyřízení písemností.
11. Odpovídá za dodržování zásad práce s IT, provádí její kontrolu a navrhuje

opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
12. V nepřítomnosti velitele městské policie jej zastupuje a plní úkoly dle
organizačního řádu.
13. Plánuje, řídí a vyhodnocuje provoz a opravy služebních dopravních prostředků,
včetně zpracování provozní dokumentace.
14. Připravuje smlouvy ve vztahu s připojením objektů na pult centralizované
ochrany objektů.
15. Připravuje podklady k periodickému hodnocení účinnosti zásahů a služebních
úkonů strážníků městské policie.
16. Plánuje, organizuje a řídí radiový provoz a opravy radiostanic městské policie
včetně vedení předepsané dokumentace, je pověřeným hlavním radiooperátorem
městské policie.
17. Plánuje a organizuje tělesnou, taktickou a střeleckou přípravu strážníků, dále
pak odpovídá za provádění periodických prověření tělesné, taktické a střelecké
přípravy strážníků.
18. Předkládá návrhy na zefektivnění a zkvalitnění činnosti městské policie.
19. Vyhodnocuje a plánuje nasazení operativně technických prostředků městské
policie.
20. Organizuje a kontroluje odbornou přípravu strážníka - psovoda, vede potřebnou
dokumentaci a zajišťuje splnění zákonných podmínek pro činnost.
21. Dále pak plní další úkoly uložené velitelem městské policie.

7. 3. Strážník - Zástupce velitele městské policie pro vnitřní službu
1. Je přímo podřízen veliteli městské policie a nadřízený všem strážníkům a
zaměstnancům MP.
2. Ve své činnosti je řízen velitelem městské policie.
3. Provádí komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci
města a obcí se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva.
4. Koordinuje činnost strážníků s územní a objektovou odpovědností.
5. Organizuje a provádí kontroly a vyhodnocuje výkon služby strážníků s územní a
objektovou odpovědností a navrhuje opatření ke zlepšení jejich činnosti.
6. Na základě pokynů velitele městské policie zpracovává a vyhodnocuje měsíční
výslednost strážníků s územní a objektovou odpovědností.
7. lx týdně seznamuje velitele MP s činností strážníků s územní a objektovou
odpovědností.
8. Podílí se na přípravě porad velitele MP.
9. Kontroluje obsahovou a formální správnost spisové služby a zpracování
přestupků, vyhotovených strážníky s územní a objektovou odpovědností, a po
zapracování připomínek je předkládá veliteli městské policie ke schválení.
10. Odpovídá za dodržování stanovených lhůt pro vyřízení písemností.
11. Odpovídá za dodržování zásad práce s IT, provádí její kontrolu a navrhuje
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
12. V nepřítomnosti zástupce velitele městské policie pro vnější službu, jej
zastupuje a plní úkoly dle organizačního řádu.

13. Připravuje podklady k periodickému hodnocení činnosti strážníků s územní a
objektovou odpovědností.
14. Plánuje a organizuje odbornou přípravu, prolongační kurzy, odborně metodické
semináře strážníků.
15. Předkládá návrhy na zefektivnění a zkvalitnění činnosti městské policie.
16. Liniově řídí a koordinuje výkon obchůzkové služby strážníků s územní a
objektovou odpovědností.
17. Připravuje a vytváří odborně metodickou činnost pro strážníky městské policie.
18. Zpracovává a předkládá ke schválení závazné metodické pokyny a směrnice
k postupům strážníků městské policie.
19. Zpracovává tiskové zprávy a ve spolupráci se zástupci médií zajišťuje jejich
publikaci, organizuje tiskové konference.
20. Prošetřuje podněty a stížnosti směřující k činnosti městské policie a předkládá
veliteli městské policie návrhy na jejich řešení.
21. Včas zapracovává změny v platné legislativě, ve vztahu k vykonávaným
činnostem městské policie, připravuje vhodnou metodiku a proškolení strážníků.
22. Aktivně se podílí na úseku přípravy projektů prevence kriminality, přednáškové
činnosti; organizuje besedy a semináře.
23. Dále pak plní další úkoly uložené velitelem městské policie.

7. 4. Rozpočtář
1. Sestavuje rozpočet městské policie
2. Prověřuje a zajišťuje účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků.
3. Zajišťuje realizaci rozpočtových změn.
4. Soustřeďuje podkladové materiály pro ekonomické analýzy, ověřuje podle
možností jejich správnost.
5. Průběžně sleduje vývoj hospodaření jednotlivých organizačních celků MP.
zejména hospodárnost a efektivnost v čerpání rozpočtových prostředků.
6. Komplexně zajišťuje a odpovídá za správu drobného hmotného investičního
majetku a hmotného investičního majetku MP.
7. Zajišťuje a odpovídá za správu drobného nehmotného investičního majetku
a nehmotného investičního majetku MP.
8. Komplexně zajišťuje nákup tohoto majetku, vyhotovuje platební poukazy.
9. Komplexně zajišťuje evidenci a inventarizaci drobného hmotného investičního
majetku a hmotného investičního majetku MP.
10. Komplexně zajišťuje činnost pokladny MP.
11. Zabezpečuje zpracování pokladní evidence a dokumentace o pokladních
operacích.
12. Zajišťuje vyplácení cestovních náhrad, záloh a drobných výdajů.
13. Zajišťuje a zodpovídá za příjem plateb v hotovosti včetně jejich odvodu Městu
Břeclav.
14. Vydává a přebírá výstroj zaměstnancům MP na základě Výstrojního a
výzbrojního řádu MP.

7. 5. Referent společné státní správy a samosprávy - Administrativní pracovník
spisovny MP Břeclav
1. Komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti včetně
koordinace činnosti více spisoven. Eviduje a agenduje písemnosti v systému
spisové služby Ginis a MP Manager.
2. Komplexně zabezpečuje utajování skutečností tvořících předmět služebního
tajemství.
3. Vede správu datových schránek Městské policie Břeclav.
4. Vede evidenci o termínech úkolů uložených zejména starostou, Radou a
Zastupitelstvem města Břeclavi a sleduje jejich dodržování.
5. Zpracovává plán porad, zápisy z porad vedení, eviduje úkoly uložené velitelem
MP, sleduje jejich plnění a dodržování stanovených termínů.
6. Organizačně koordinuje práce jednotlivých organizačních skupin MP Břeclav s
programem velitele MP Břeclav, zajišťuje informační, organizační a evidenční
práce sekretariátu velitele MP.
7. Vede evidenci došlé a odeslané pošty, zabezpečuje předávání veškerých
písemností příslušným organizačním skupinám MP Břeclav.
8. Spolupracuje s ostatními organizačními celky Městského úřadu Břeclav.
9. Komunikuje s relevantními institucemi v písemné i verbální rovině.
10. Organizuje a koordinuje aktivity související s přípravou jednání, zasedáním,
poradou a pracovními schůzkami velitele MP Břeclav.
11. Jedná v souladu s platnými a závaznými právními předpisy a interními
normativními akty MP Břeclav.
12. V koordinaci s personálním oddělením MěÚ Břeclav vede personální agendu
zaměstnanců zařazených u MP Břeclav.
13. V rámci organizační struktury Městské policie Břeclav je přímo podřízen
veliteli MP Břeclav.
14. Komplexně zajišťuje archivační a skartační službu MP Břeclav.
15. Plní další úkoly dle pokynů velitele MP Břeclav.

7.6. Referent společné státní správy a samosprávy - Administrativní pracovník
agendy Ztrát a nálezů a Správy placených parkovišť a rezidentních zón
města Břeclav
1. Komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči na úseku Ztrát a
nálezů.
2. Komplexně zabezpečuje utajování skutečností tvořících předmět služebního
tajemství.
3. Komplexně zajišťuje spisovou a předarchivační péči na úseku agend Správy

placených parkovišť a rezidenčních zón.
4. Řádně opečovává a ukládá nalezené a odevzdané věci, vede jejich evidenci.

5. Na webovém portálu MP Břeclav zveřejňuje nálezy věcí.
6. Zajišťuje výběr, evidenci a odvod hotovostí z parkovacích terminálů dle platných
zásad.
7. Koordinuje a prověřuje v dostupných databázích, zda nalezené věci nepochází z
trestné činnosti.
8. Spolupracuje s ostatními organizačními celky Městského úřadu Břeclav.
9. Komunikuje s relevantními institucemi v písemné i verbální rovině ve vztahu k
nalezeným a odevzdaným věcem.
11. Jedná v souladu s platnými a závaznými právními předpisy a interními
normativními akty MP Břeclav.
12. V rámci organizační struktury Městské policie Břeclav je přímo podřízen veliteli
MP Břeclav.
15. Plní další úkoly dle pokynů velitele MP Břeclav.

7.7. Operátor informačních a komunikačních technologií - Technik počítačových
systémů a technologií MP Břeclav
1. Samostatně zajišťuje funkčnost ucelených částí informačních, komunikačních a
záznamových technologií užívaných v rámci MP Břeclav, jejich instalaci včetně
oživování do provozních podmínek.
2. Zajišťuje servis vybraného okruhu hardware a technologií (PCO, EPS, MKDS,
MP MANAGER, RDST HYTERA, ...).
3. Zajišťuje prevenci a běžnou údržbu ucelených částí hardware a technologií.
4. Provádí dílčí instalace hardware a technologií, jejich oživování a uvádění do
provozu.
5. Provádí instalace základního systémového a programového vybavení systémů
MP Břeclav.
6. Vede dílčí operativně-technickou dokumentaci hardware, software a technologií.
7. Provádí profylaxi a diagnostiku počítačů, periferních zařízení a komponentů.
8. Analyzuje závady na počítačových systémech, technologiích a MKDS.
9. Navrhuje a realizuje modernizaci IT hardware a technologií.
10. Vykonává činnost správce informačních systémů a programového vybavení MP
Břeclav.
11. Zajišťuje uživatelskou podporu všem zaměstnancům MP Břeclav.
12. Úzce spolupracuje s oddělením informatiky OKT MěÚ Břeclav
13. Komunikuje s relevantními institucemi v písemné i verbální rovině ve vztahu k
provozovaným hardwarům, informačních systémů a technologií MP Břeclav.
14. Jedná v souladu s platnými a závaznými právními předpisy a interními
normativními akty MP Břeclav.

15. V rámci organizační struktury Městské policie Břeclav je přímo podřízen veliteli
MP Břeclav.
16. Plní další úkoly dle pokynů velitele MP Břeclav.

7.8. Koordinační, projektový a programový pracovník - Manažer prevence
kriminality
1. Odpovídá za koordinaci celostátního programu prevence kriminality (dále jen
program) mezi Ministerstvem vnitra ČR, městem Břeclav a ostatními městy v
programu zapojenými.
2. Mapuje bezpečnostní situaci ve městě, zjišťuje potřeby prevence, tyto
vyhodnocuje a předkládá návrhy na řešení komisi prevence kriminality.
3. Zpracovává a předkládá Koncepci prevence kriminality města Břeclav.
4. Podílí se na aktivní a účinné spolupráci mezi všemi subjekty podílejícími se na
prevenci kriminality. V rámci této spolupráce se také zúčastňuje všech jednání.
5. Monitoruje vypsaná grantová řízení a dotace na projekty na úseku prevence
kriminality, následně činí návrhy na zapojení do jednotlivých dílčích projektů.
6.V rámci programu prevence kriminality zpracovává předložené dílčí projekty,
kterými se město uchází o poskytnutí státní dotace a zajišťuje jejich konečné
vyhodnocení.
7. Odpovídá za účelné využití státních dotací, určených na tento program, průběžně
sleduje jejich čerpání, vede v tomto směru potřebnou dokumentaci a zajišťuje
jejich konečné vyúčtování a vyhodnocení projektů.
8. Sleduje realizaci a další účelné využívání všech dílčích projektů v rámci programu
a za tímto účelem úzce spolupracuje se všemi zúčastněnými odbory města a
dalšími podílejícími se orgány a organizacemi.
9. Vykonává funkci tajemníka pracovní skupiny prevence kriminality.
10. Metodicky se připravuje na preventivní besedy, které se týkají sociální prevence
a jsou určeny pro děti a mládež, seniory a další rizikové skupiny (mateřské školy,
školy základní, praktické a speciální, střední a vyšší odborné školy, svazy
seniorů,...).
11. Zajišťuje materiální pomůcky na besedy (metodické příručky, pracovní pomůcky
pro děti a studenty, seniory, propagační předměty).
12. Organizuje a provádí vzdělávací besedy zaměřené na dopravní výchovu a
prohlubování právního vědomí dětí, mládeže a seniorů.
13. Zajišťuje soutěže pro děti a mládež (výtvarné soutěže, vědomostní a sportovní) a
provádí jejich vyhodnocování.
14. Zabývá se prací s mládeží, která je zaměřená na rozvoj komunikace, řešení
konfliktních situací, kritického a logického myšlení za pomoci interaktivních
metod.

15. Zabývá se prací se seniory a další rizikové skupiny občanů, která je zaměřená na
rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, kritického a logického myšlení za
pomoci interaktivních metod.
16. Iniciuje medializaci preventivních aktivit ve městě.
17. Poskytuje potřebné podklady pro uveřejnění projektových záměrů, průběhu
realizace nebo výstupů projektů prevence kriminality.
18. Soustřeďuje a zveřejňuje potřebné informace na webovém portálu města a MP
19. Jedná v souladu s platnými a závaznými právními předpisy a interními
normativními akty MP Břeclav.
20. V rámci organizační struktury Městské policie Břeclav je přímo podřízen veliteli
MP Břeclav.
21. Plní další úkoly dle pokynů velitele MP Břeclav.
7. 9. Technický pracovník - Technický pracovník Správy placených parkovišť a
rezidentních zón města Břeclav
1. Je podřízen veliteli městské policie, jeho zástupci pro vnější službu, veliteli směny
a vedoucímu pracoviště agend Ztrát a nálezů a Správa placených parkovišť a
rezidentních zón města Břeclav.
2. Provádí na příkaz strážníka nasazení a odstranění technického prostředku k
zabránění odjezdu vozidla (TPZOV).
3. Vede základní evidenci a výkazy činnosti přiložení a odstranění TPZOV
4. Na pokyn vedoucího pracoviště provádí stanoveným způsobem výběr tržeb a
jejich odvod vedoucímu pracoviště k dalšímu zpracování.
5. Provádí údržbu služebního vozidla předurčeného k zajištění uvedené činnosti,
udržuje TPZOV v provozu schopném stavu.
6. Provádí pravidelnou kontrolu parkovacích technologií ve správě Městské policie
Břeclav.
7. Zpracovává evidenci a předepsanou dokumentaci prováděných kontrol
respektovanosti nařízení města.
8. Provádí kompletní údržbu a servis parkovací techniky dle zjištěných a
nahlášených závad.
9. Současně zajišťuje na pokyn vedoucího pracoviště profylaktické činnosti
parkovací techniky.
10. O každé provedené opravě a servisním zásahu na parkovací technice vyhotoví
záznam, včetně reklamací.
11. V případě zjištění poškození parkovací techniky třetí osobou, zadokumentuje
rozsah poškození a vše neprodleně hlásí příslušnému nadřízenému, který činí
kroky ke sjednání nápravy.
12. Vede evidenci náhradních dílů a spotřebního materiálu pro parkovací techniku.
13. Provádí kontrolu úplnosti dopravního značení zón placeného stání.
14. Provádí opravu či výměnu poškozeného dopravního značení.
15. Plní další úkoly stanovené svým nadřízeným.
7. 10. Bezpečnostní pracovník - Ostraha Městského úřadu

1. Je podřízen veliteli městské policie, jeho zástupci pro vnější službu, veliteli směny
a vedoucímu pracoviště MKDS.
2. Zajišťuje ostrahu budovy MěÚ, přičemž provádí fyzickou ostrahu objektu budovy,
zajišťuje ochranu osob (zaměstnanců Městského úřadu Břeclav, Města Břeclav,
nájemců a návštěv), kontrolu oprávněnosti vstupu do budovy, protipožární
prevenci a ochranu proti technologickým haváriím, otevírání a uzavírání objektů,
obsluhu hlavních energetických uzávěrů, dozor nad správným používáním
společných zařízení objektů, provádění obchůzek a sledování bezpečnostních
signalizačních zařízení.
3. V případě mimořádných událostí, záchranných a likvidačních prací koordinuje
svou činnost s potřebami složek integrovaného záchranného systému (IZS),
kterým poskytuje osobní a věcnou pomoc a realizuje poskytnutí pomoci na
vyžádání ve smyslu zákona o IZS.
4. Plní další úkoly stanovené přímým nadřízeným.
7.11. Bezpečnostní pracovník - Operátor MKDS
1. Provádí obsluhu bezpečnostního systému PCO a EPS, vyhodnocování, sledování,
snímání a archivaci nasnímaných video záznamů.
2. Při obsluze Městského kamerového dohledového systému se zaměřuje zejména
na problematiku narušování veřejného pořádku, ochrany majetku fyzických a
právnických osob, dopravní situace - parkování motorových vozidel, zjišťování
průjezdnosti a sjízdnosti komunikací, nenadálých a živelných událostí,
monitorování akcí s vysokou koncentrací osob, zajištění bezpečnosti hlídek MP
a PČR při zákrocích, vyhledávání poruch a výpadků veřejného osvětlení,
prověřování podezřelých a opuštěných předmětů.
3. V případě zástupu bezpečnostního pracovníka ostrahy budovy Městského úřadu
provádí fyzickou ostrahu objektu budovy, zajišťuje ochranu osob (zaměstnanců
Městského úřadu Břeclav, Města Břeclav, nájemců a návštěv), kontrolu
oprávněnosti vstupu do budovy, protipožární prevenci a ochranu proti
technologickým haváriím, otevírání a uzavírání objektů, obsluhu hlavních
energetických uzávěrů, dozor nad správným používáním společných zařízení
objektů, provádění obchůzek a sledování bezpečnostních signalizačních zařízení.
4. V případě mimořádných událostí, záchranných a likvidačních prací koordinuje
svou činnost s potřebami složek integrovaného záchranného systému (IZS),
kterým poskytuje osobní a věcnou pomoc a realizuje poskytnutí pomoci na
vyžádání ve smyslu zákona o IZS.
5.
Provádí údržbu a ošetřuje dle schválených postů technologie a technické
prostředky pracoviště MKDS.
6. Plní další úkoly stanovené přímým nadřízeným.
7.12. Bezpečnostní pracovník - Asistent prevence kriminality
1. V rámci pochůzkové činnosti primárně dohlíží na pořádek v předem stanovené
lokalitě, a to na veřejném prostranství.

2. Provádí asistence strážníkům městské policie a Policie ČR, orgánů státní správy
a samosprávy, při řešení problémů s romskými, ale i ostatními obyvateli
uvedených lokalit.
3. Zajišťuje pomoc všem obyvatelům příslušných lokalit při řešení citlivých otázek
občanského soužití.
4. Spolupracuje s řediteli a ostatními pedagogickými a výchovnými pracovníky ZŠ
aMŠ
v Břeclavi.
5. Spolupráce se sdružením IQ Róma servis ve smyslu vyplňování volnočasových
aktivit romských dětí z příslušných lokalit.
6. Plní další úkoly stanovené velitelem městské policie nebo jeho zástupcem.
7. 13. Strážník - Velitel směny
1. Organizuje a koordinuje činnosti strážníků hlídkové služby a strážníků s územní
a objektovou odpovědností v rámci dané pracovní směny a kontroluje jejich
činnost.
2. Řídí nepřetržité předávání informací o místních záležitostech veřejného pořádku
a pořádkové situaci na území města Břeclav. K tomuto účelu využívá Městského
kamerového dohlížecího systému.
3. Reaguje na oznámení občanů na linku 156 a zajišťuje příslušná pořádková
opatření.
4. Zprostředkovává komunikaci s ostatními bezpečnostními složkami (Policií ČR)
a dalšími organizacemi (výjezdovým stanovištěm záchranné služby Břeclav,
Hasičským záchranným sborem JmK, územní odbor Břeclav apod.).
5. Provádí dispečerskou činnost Pultem centralizované ochrany (dále jen PCO)
monitorovaných objektů.
7. 14. Strážník - Strážník hlídkové služby
Strážník hlídkové služby je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dohled nad
veřejným pořádkem a v rámci stanovených oprávnění provádí zákroky a úkony k
ochraně osob, majetku a zařízení v obci. Zejména:
1. komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku, v souladu se zákonem
č. 553/91 Sb. a ve znění pozdějších změn a doplňků,
2. je přímo podřízen zástupci velitele pro vnější službu,
3. dohlíží především na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, pravidel občanského soužití,
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
4. předchází a zabraňuje páchání trestné a přestupkové činnosti, zakročuje proti
pachatelům,
5. zjištěné nedostatky řeší v souladu se zákonem,
6. předává zjištěné nedostatky, poznatky a podezření, které zjistí při výkonu
zaměstnání i mimo něj a které nevyřešil na místě, příslušnému strážníkovi
s územní odpovědností nebo přímo vedoucímu revíru,

7. činí preventivní opatření k předcházení a zabraňování trestným činům a
přestupkům, popř. jinému protiprávnímu jednání,
8. dodržuje interní směrnice a nařízení velitele MP,
9. vede předepsanou služební administrativu určenou interními předpisy,
10. na základě požadavků PČR pátrá po osobách a věcech,
11. zúčastňuje se určených školení, kurzů, instruktáží a pravidelného fyzického a
střeleckého přezkoušení,
12. plní další úkoly stanovené přímým nadřízeným.
7.14.1. Strážník - Psovod
Provádí běžnou hlídkovou činnost; na pokyn velitele směny zasahuje zejména při
porušení ochrany objektů napojených na PCO, umožňují-li to okolnosti, účastní se
výjezdu při ohrožení života a zdraví strážníků MP.
Plní dílčí úkoly při živelných pohromách, neštěstích a nehodách většího rozsahu v
součinnosti s Policií ČR, ZZS JmK, HZS apod., na základě požadavků PČR.
Při hromadném nasazení za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
plní úkoly vyplývající ze své specializace, spolupracuje s ostatními bezpečnostními
složkami na území města Břeclav.
Provádí odborný výcvik služebních psů, směřující k získání osvědčení a následný
výcvik po získání osvědčení.
7.14.2. Strážník - Strážník skupiny operativního zásahu
Skupina operativního zásahu nemá stálý charakter. V případě potřeby je vytvořena ze
strážníků hlídkové služby, kteří v rámci ní plní specifické úkoly pod jednotným
velením. Na pokyn velitele směny zabezpečuje výjezdy při ohrožení života a zdraví
strážníků MP nebo hrozí-li škoda na majetku, při porušení ochrany objektů napojených
na PCO nebo je-li důvodná obava z ohrožení života a zdraví občanů.
Plní dílčí úkoly při živelných pohromách, neštěstích a nehodách většího rozsahu v
součinnosti s PČR, CO, RZP, hasiči apod.
Spolupracuje s ostatními bezpečnostními složkami zejména při hromadném nasazení
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
podle zákona.
7.14.3. Strážník - Instruktor
Strážník hlídkové služby - instruktor, je podřízen veliteli městské policie, zástupci
velitele městské policie a veliteli směny. V předem stanovené dny zajišťuje odbornou
přípravu strážníků MP, výcvik strážníků v používání služební zbraně a donucovacích
prostředků. Výcvik je prováděn v zákonném stanoveném rozsahu. Strážník vykonává

povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii na základě platného osvědčení o
splnění stanovených odborných předpokladů.

7. 15. Strážník - Strážník s územní a objektovou odpovědností
Strážník s územní a objektovou odpovědností (okrskář) je kvalifikovaný pracovník,
který zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci stanovených oprávnění
provádí zákroky a úkony k ochraně osob, majetku a zařízení v obci. Tuto činnost
provádí prioritně v územní části města stanovené velitelem MP. Zejména:
1. komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku podle zařazení ve
stanoveném území, v souladu se zákonem o obecní policii,
2. je přímo podřízen zástupci velitele pro vnější službu,
3. dohlíží především na dodržování obecně závazných právních předpisů v ochraně
veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, pravidel občanského soužití,
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
4. soustřeďuje poznatky o bezpečnostní situaci v okrsku, vyhodnocuje a využívaje
k plnění vlastních úkolů, případně předává vedoucímu k provedení dalších
opatření,
5. shromažďuje, vyřizuje a eviduje veškeré příslušné spisy a dožádání, sleduje a
kontroluje dodržování podmínek a termínů „Rozhodnutí o zvláštním užívání
veřejného prostranství" a vede stanovené služební pomůcky,
6. předchází a zabraňuje páchání trestné a přestupkové činnosti, zakročuje proti
pachatelům,
7. spolupracuje s PČR, pracovníky státní správy, místní samosprávy a občany
v rozsahu stanoveném státem,
8. na základě požadavků PČR pátrá po osobách a věcech,
9. dodržuje interní směrnice a nařízení velitele MP,
10. vede předepsanou služební administrativu určenou interními předpisy,
11. zúčastňuje se určených školení, kurzů, instruktáží a pravidelného fyzického a
střeleckého výcviku,
12. plní další úkoly stanovené přímým nadřízeným.
7. 16. Strážník - Strážník skupiny zjišťování a odhalování přestupků
Strážník skupiny zjišťování a odhalování přestupků je kvalifikovaný pracovník,
který zajišťuje zejména centrální dořešování přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, případně i ostatních přestupků odhalených strážníky na území města
Břeclavi.
1. komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města Břeclavi
a dalších obcí na základě platně uzavřené veřejnoprávní smlouvy, v souladu se
zákonem o obecní policii,
2. je přímo podřízen zástupci velitele pro vnitřní službu,
3. provádí centrální kontrolu vedení agendy uložených pokut v blokovém řízení,

4. komplexně zpracovává podklady pro zápis bodů do registru řidičů,
5. komplexně zpracovává podklady pro zápis do rejstříku přestupků dle stanovené
metodiky a předpisů,
6. komplexně zpracovává agendu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, včetně kontroly správnosti údajů zadaných
do Informačního systému MP (dále jen „ISMP") strážníky Městské policie Břeclav,
7. při plnění úkolů souvisejících se zpracování agendy přestupků úzce spolupracuje se
všemi strážníky a občanskými zaměstnanci Městské policie Břeclav a s příslušnými
orgány státní správy a samosprávy,
8. odevzdává k projednání přestupky a jiné správní delikty proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
9. plní další úkoly, které vyplývají z dalších právních předpisů a interních
normativních aktů MP Břeclav,
10. provádí další činnosti v rámci své specializace a odbornosti,
11. spolupracuje s PČR, pracovníky státní správy, místní samosprávy a občany
v rozsahu stanoveném státem,
12. dodržuje interní směrnice a nařízení velitele MP,
13. vede předepsanou služební administrativu určenou interními předpisy,
14. zúčastňuje se určených školení, kurzů, instruktáží a pravidelného fyzického a
střeleckého výcviku,
15. plní další úkoly stanovené přímým nadřízeným.

7.17. Referent společné státní správy a samosprávy - Administrativní pracovník
skupiny zjišťování a odhalování přestupků
1. Komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči na úseku zjišťování a
odhalování přestupků a správních deliktů na úseku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu,
2. komplexně zabezpečuje utajování skutečností tvořících předmět služebního
tajemství,
3. komunikuje s relevantními institucemi v písemné i verbální rovině ve vztahu ke
zjištěným a odhaleným přestupkům a správním deliktům proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu,
4. jedná v souladu s platnými a závaznými právními předpisy a interními normativními
akty MP Břeclav,
5. v rámci organizační struktury Městské policie Břeclav je přímo podřízen zástupci
velitele pro vnitřní službu,
6. spolupracuje s ostatními organizačními celky Městského úřadu Břeclav,
7. komunikuje s relevantními institucemi v písemné i verbální rovině,
8. plní další úkoly dle pokynů svého přímého nadřízeného.
7.18. Strážník - Preventista:
Strážník - preventista je kvalifikovaný pracovník, který komplexně zajišťuje
organizaci a provoz Dopravního hřiště města Břeclavi, výuku dopravní výchovy,
presentaci MP Břeclav na kulturních, společenských a sportovních akcích, se
zaměřením na dopravní prevenci.
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2.
3.
4.

5.
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17.

komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města Břeclavi
a dalších obcí na základě platně uzavřené veřejnoprávní smlouvy, v souladu se
zákonem o obecní policii,
je přímo podřízen zástupci velitele pro vnější službu,
plní další úkoly, které vyplývají z dalších právních předpisů a interních
normativních aktů MP Břeclav,
shromažďuje požadavky jednotlivých školských a zájmových zařízení a organizací
v rámci ORP Břeclav, k provedení výuky dopravní výchovy, organizace a
stanovení rozvrhu výuky,
vede a zpracovává agendu v souvislosti s provozem dopravního hřiště,
zajišťuje přípravu výukových a prezentačních materiálů včetně technických
výukových programů, dle jednotlivých věkových kategorií dětí,
vykonává lektorskou činnost,
organizuje a zabezpečuje praktickou výuku na dopravním hřišti,
podílí se na tvorbě a aktualizaci provozního řádu, revizí, protipožárních opatření,
BOZP, evidence, údržby a pravidelných servisních prohlídek jízdních kol a
odrážedel,
podílí se na zajištění a prezentaci dopravní výchovy v rámci kulturních, sportovních
a společenských akcích,
provádí další činnosti v rámci své specializace a odbornosti,
spolupracuje s PČR, pracovníky státní správy, místní samosprávy a občany
v rozsahu stanoveném státem, školskými zařízeními,
dodržuje interní směrnice a nařízení velitele MP,
vede předepsanou služební administrativu určenou interními předpisy,
zúčastňuje se určených školení, kurzů, instruktáží a pravidelného fyzického a
střeleckého výcviku,
mé hmotnou odpovědnost za svěřené zařízení a mobiliář (audiovizuální technika,
zařízení objektu, jízdní kola, odrážedla,...),
plní další úkoly stanovené přímým nadřízeným.

8. Závěrečná a přechodná ustanovení
Organizační řád MP je závazný pro všechny zaměstnance MP.
Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2018. Dnem účinnosti tohoto
organizačního řádu se zrušuje Organizační řád MP ze dne 12.4.2017.

V Břeclavi dne 1.1.2018

Ing. Pavel DOMINIK
starosta města
Břeclav

Systematizace funkcí MP Břeclav
Systematizované místo (funkce)
VEDENI MP
STRÁŽNÍK-VELITEL MP
STRÁŽNÍK - ZÁSTUPCE VELIT ELE MP PRO VNEJSI SLUŽBU
STRÁŽNÍK - ZÁSTUPCE VELIT ELE MP PRO VNITRNÍ SLUŽBU

Počet
Platová
Vzdělání
pracovníků třída

Osvědčení Kat. prac.

1

10

VŠ

ano

1

9

VŠ

ano

1

9

VŠ

ano

2.21.31
2.21.31
2.21.31

1

9

USO/VOV

ne

1.02.04

1

8

USO/VOV

ne

2.10.01

1

8

USO/VOV

ne

2.10.01

1

8

USO / VOV

ne

2.10.01

USO/vov
USO/vov
USO / vov
USO/vov
USO/vov
USO/vov

ano

2.21.31
2.21.31
2.21.31
2.21.31
2.21.31
2.21.31

ne

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI MP
ROZPOCTAR
REFERENT SPOLEČNÉ STATNI SPRAVY A SAMOSPRÁVY - ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK SPISOVNY MP
REFERENT SPOLEČNÉ STATNI SPRAVY A SAMOSPRÁVY - ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK SKUPINY ZJIŠŤOVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ PŘEST UPKŮ
REFERENT SPOLEČNĚ ST ÁT NÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY - ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK AGENDY ZTRÁT A NÁLEZŮ A SPRÁVY PLACENÝCH PARKOVIŠŤ A
REZIDENTNÍCH ZÓN MĚSTA BŘECLAVI
VNEJSI (POŘÁDKOV Á) SLUŽBA
STRÁŽNÍK
STRÁŽNÍK
STRÁŽNÍK
STRÁŽNÍK
STRÁŽNÍK
STRÁŽNÍK

- VELITEL SMĚNY
- STRÁŽNÍK HLÍDKOVÉ SLUŽBY
- STRÁŽNÍK S UZEMNI A OBJEKTOVOU ODPOVĚDNOST I
- STRÁŽNÍK SKUPINY ZJIŠŤOVÁNI A ODHALOVÁNI PŘEST UPKU
- PSOVOD
- PREVENT IST A

4

S

16

7

5

8

2

8

1

7

1

9

2

4

5

5

so
so

1

9

USO/VOV

ne

2

7

USO/vov

ne

1.04.08

1

9

USO / VŠ

ne

4

4

so

ne

1.01.12
1.06.11

ano
ano
ano
ano
ano

BEZPEČNOSTNÍ PRACOV NÍK
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK - OSTRAHA MĚST SKÉHO ÚŘADU
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK - OPERATOR MKDS

ne

1.06.11
1.06.11

TECHNICKÉ ČINNOSTI MP
OPERATOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH T ECHNOLOGII - TECHNIK
POČÍTAČOVÝCH SYST ÉMŮ A TECHNOLOGIÍ MP BŘECLAV
TECHNICKY PRACOVNÍK - TECHNICKY PRACOVNÍK SPRAVY PLACENÝCH
PARKOVIŠŤ A REZIDENTNÍCH ZÓN MĚSTA BŘECLAV

1.03.08

PREVENCE KRIMINALITY
KOORDINANCNI, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK - MANAŽER
PREVENCE KRIMINALIT Y
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT PREVENCE KRIMINALIT Y

-■

