
INTERNÍ SMĚRNICE VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE BŘECLAV 

č. 3/2018 

Provozní řád tělocvičny 

v 

CLI 
Úvodní ustanovení 

1. Tělocvičnou se pro účely této směrnice rozumí místnost, která je situovaná v zadní části 
komplexu budov městské policie Břeclav, Kupkova 3, v prvním poschodí nad garážemi pro 
služební vozidla MP. 

2. Jedná se o zařízení, ve kterém se výhradně uskutečňuje výcvik strážníků v používání 
donucovacích prostředků v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, Vyhlášky ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb.. kterou se provádí zákon o 
obecní policii a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

3. Nad rámec ustanovení článku 1 odst. 2 se v prostorách tělocvičny uskutečňuje výcvik 
v používání odchytové techniky na zvířata a střelecký výcvik na trenažéru. 

4. Vedoucím pracovníkem Městské policie Břeclav se pro účely této směrnice rozumí velitel 
městské policie, zástupce velitele pro vnější službu a zástupce velitele pro vnitřní službu. 

ČI. 2 
Výcvik 

1. Výcvik strážníků Městské policie Břeclav lze v prostorách tělocvičny provádět pouze za 
přítomnosti oprávněné a kompetentní osoby, která je k tomu pověřená vedením městské 
policie. Bez oprávněné osoby lze výcvik provádět pouze s výslovným souhlasem vedoucího 
pracovníka městské policie. 

2. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v přezůvkách nebo bez obuvi. 
3. Před zahájením vlastního výcviku je vedoucí osoba nebo cvičící, který bude tělocvičnu 

využívat s výslovným souhlasem vedoucího pracovníka, povinen vizuálně zkontrolovat 
inventář dle inventárního seznamu a technický stav zařízení, a v případě zjištění chybějícího 
zařízení nebo závady či poruchy, toto zaevidovat do evidenční knihy. 

4. Vedoucí osoba nebo cvičící je povinen zapsat do evidenční knihy datum a čas zahájení 
cvičení a čas odchodu z tělocvičny. 

5. Pokud dojde v průběhu výcviku k poškození zařízení, vedoucí osoba nebo cvičitel tuto 
událost ihned zaznamená do knihy závad a příslušné zařízení přestane využívat. 

6. Při odchodu z tělocvičny zajistí vedoucí osoba nebo cvičitel navrácení veškerého inventáře 
na původní místo, zhasne osvětlení a uzamkne dveře a mříž v přízemí budovy. 

ČI. 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Zakazuje se využívat prostory tělocvičny pro jiné účely, než jsou uvedeny v této směrnici. 
Výjimky z tohoto ustanovení může povolit pouze velitel městské policie nebo jeho zástupce. 



2. Tato interní směrnice nabývá účinnosti dne 01. 08. 2018 a je závazná pro všechny 
zaměstnance zařazené do Městské policie Břeclav. 

V Břeclavi dne 09. 07. 2018 

Ing. Bc. St rdlička 

•■?.; 

MĚSTO BŘECLAV 
MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV 

Kupkova 3, 690 02 
tel.; 519 373 876 ?j 


