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1. Úvod
Zpráva shrnuje činnosti Městské policie Břeclav za kalendářní období roku 2017. Zabývá se
organizačním členěním, personálním stavem sboru, jeho činností, realizovanými projekty
prevence kriminality, vývojem odhalených a řešených přestupků a jiných druhů
protiprávního jednání a jejich meziročním srovnáním s rokem 2016 i s vyhodnocením v rámci
jednotlivých okrsků.

2. Činnost městské policie
V roce 2017 oslavila Městská policie Břeclav 25. výročí od svého založení. V tomto roce
nedošlo k žádným výraznějším organizačně-technickým změnám Městské policie. Místem
výkonu činnosti byl katastr města Břeclav a dále na základě veřejnoprávních smluv také
katastry měst Lanžhot a Podivín.
Zároveň s primárními úkoly městské policie stanovených v zákoně 553/1991 Sb., o obecní
policii, byly Městskou policií Břeclav zajišťovány také činnosti související se správou
zpoplatněných parkovišť a parkovacích zón a vedením správy Ztrát a nálezů.
Podstatnou činností zůstává také prověrka telefonicky přijatých oznámení od občanů,
kterých bylo přijato 1199 a tedy i v tomto roce, došlo k nárůstu počtu těchto oznámení.
Každé takové oznámení bylo městkou policií řádně prověřeno, i když v řadě z případů nebylo
následnou kontrolou hlídky na místě zjištěno žádné protiprávní jednání.
Od 1.7.2017 vstoupil v platnost zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich a na to navazující zákon č. 251/2016 Sb. O některých přestupcích. S tím byla nejen
spojena povinnost se s touto úpravou seznámit a podle ní postupovat, ale i zvýšená
administrativně-technická zátěž.

3. Organizační zajištění výkonu činnosti
Organizační struktura městské policie je v oblasti tzv. uniformované části tvořena Velitelem
a jeho zástupci, Veliteli směn (dozorčí a operační službou), Hlídkovou službou, jejíž část tvoří
Skupina operativního zásahu, dále Službou strážníků s územní a objektovou odpovědností a
Skupinou zjišťování a odhalování přestupků.
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Civilní složky Městské policie Břeclav pak zajišťují agendu ztrát a nálezů, dotační a
administrativně-technické zajišťování prevence kriminality, správu zpoplatněných parkovišť
a parkovacích zón, obsluhu městského kamerového dohlížecího systému, ostrahu objektu
Městského úřadu Břeclav, správu rozpočtu městské policie a výkon spisové a administrativní
činnosti. Systemizace a úkoly na jednotlivých pozicích jsou upraveny Organizačním řádem
Městské policie Břeclav
3.1 Vedení MP
Vedení MP tvoří 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. Velitel MP v rámci své
pravomoci rozhoduje o veškerých činnostech MP a je oprávněn jednat za Městkou policii.
3.2 Velitelé směn (VS)
Velitelé směn vykonávají dozorčí a operační službu, tj. řízení a koordinaci strážníků ve službě.
Obsluhují tísňovou linku 156 a vysílají výjezdy k prověření nahlášených událostí, dále pak
komunikují a zajišťují koordinaci při součinnostních výjezdech, akcích a opatřeních s Policií
ČR a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba
apod.). Zajišťují vyslání a koordinaci hlídek městské policie v souvislosti s přijetím alarmu na
pultu centralizovaného ochrany (např. při narušení střeženého objektu) nebo při přijetí
tísňového signálu z tzv. S.O.S. hodinek. Strážníci zařazení na tuto pozici musí tedy vzhledem
k náročnosti a odpovědnosti splňovat vysoké odborné a osobnostní požadavky.
V roce 2017 byl početní stav velitelů směn beze změny, pro tuto službu byli vyčleněni čtyři
strážníci.
3.3 Hlídková služba (HS)
Ke konci roku 2017 Hlídkovou službu 15 strážníků. Strážníci HS zajišťují činnosti související
s přímým dohledem nad dodržováním veřejného pořádku, řešením různých forem
protiprávních jednání, provádí dohled nad bezpečností silničního provozu a realizují výjezdy
k prověření oznámení přijatých na tísňovou linku 156, prověření poplachových signálů
z Pultu centralizované ochrany (PCO). HS také primárně působí v rámci součinnosti pro
potřeby složek Integrovaného záchranného systému (IZS) nebo pro služební potřeby Policie
ČR. Zjištěné přestupky řeší příkazem na místě (dříve tzv. blokovým řízením), přestupky, které
příkazem na místě nelze projednat dořešují strážníci SÚOO nebo SZOP.
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V rámci hlídkové služby působí také dva strážníci vyčlenění prioritně na kontrolu dodržování
podmínek parkování v rezidentních a abonentních zónách a na placených parkovištích.
V roce 2017 projednali strážníci 3900 přestupků v blokovém řízení, dalších 1679 zjištěných
přestupků vyřídili bez uložení finanční sankce, tzv. napomenutím (do 30.6.2017 tzv.
domluvou).
V rámci HS je z vybraných strážníků vyčleněna Skupina operativního zásahu. Strážníci do ní
zařazení absolvují pravidelný intenzivní specializovaný výcvik zaměřený na zvýšenou fyzickou
odolnost osvojení si prvků různých druhů a technik sebeobrany, na taktiku zákroku, taktickou
střelbu a další. SOZ je nasazována do služby v případech předem známých či očekávatelných
rizikových výjezdů a v případě rizikových bezpečnostních opatření.
3.4 Služba strážníků s územní a objektovou odpovědností (SÚOO)
Činnost strážníků zařazeným v SÚOO (tzv. okrskáři) vychází ze zásad community policing, tedy
strategie a filosofie policejní práce založené na přesvědčení, že součinnost a podpora
veřejnosti může přispět ke kontrole nad kriminalitou. Strážníci vykonávají činnost dle zákona
553/1991 Sb., o obecní policii a zároveň poskytují konzultace obyvatelům okrsku, působí
preventivní a osvětovou činností, pomáhají s řešením konkrétních problémů okrsku nebo
obyvatele konkrétního okrsku ať již v podobě metodické nebo konkrétní (resp. konání ex
offo).
Okrskářská činnost se skládá z činností pochůzkové

a spisové (dořešování zjištěných

přestupků, zpracovávání spisů za účelem postoupení věcně a místně příslušnému orgánu
jakými jsou např. OSVD MěÚ Břeclav (do 30.9.2017 Komise projednávání přestupků),
v případě podezření na trestný čin Policie ČR, podněty a poznatky pro OSPOD, stavební úřady,
hygienickou stanici apod.).
Od strážníků zařazených na pozici SÚOO je kromě dobré místní a osobní znalosti přiděleného
okrsku vyžadována také samostatnost a vysoká míra odborných znalostí a komunikačních
dovedností. Strážníci SÚOO v případě potřeby také zastupují velitele směn, ev. v případě
zajištění služeb pro zachování základních činností městské policie zastupují ve službě
hlídkové.
K 31. 12. 2017 strážníci SÚOO zpracovali 568 spisových materiálů a dalších druhů písemností;
ve 437 případech se jednalo o přestupkové spisy předávané do správního řízení a v 131
případech se jednalo i spisové oznámení o podezření z trestného činu, která byla předána
Policii ČR. Meritorně strážníci „okrskáři“ vyřešili 259 přestupků, přičemž v 186 případech
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byla věc vyřízena příkazem na místě (dříve tzv. blokovou pokutou) a 73 projednávaných
přestupků vyřídili mimo sankční řízení – napomenutím/domluvou.
3.5 Skupina zjišťování a odhalování přestupků
Skupina zjišťování a odhalování přestupků (SZOP) je tvořena dvěma strážníky a jednou
administrativní a spisovou pracovnicí. Předmětem činnosti tohoto organizačního útvaru je
především agenda spojená s projednáváním přestupků. Jedná se především o přestupky dle
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu; zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ev. o přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství dle § 5 odst. 1
písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spáchaný silničním motorovým
vozidlem. SZOP byla vytvořena vzhledem k rostoucímu počtu citovaných přestupků, které
městská policie při své činnost zjistila a nemohla vyřešit v blokovém řízení na místě.
Velký nárůst počtu odhalených přestupků je spojen s instalací automatického měřícího
radaru na ul. Na Valtické, kde řidiči i přes celkově velký provoz, blízkou zástavbu i základní
školu stále ve velké míře nedodržují přikázanou rychlost. Od 1. 1. 2017 ke dni 31. 12. 2017
projednávala SZOP 10225 přestupků, ke kterým byl vyhotoven přestupkový spis předaný
věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
3.6 Bezpečnostní pracovníci
Skupina zaměstnanců v kategorii Bezpečnostní pracovník se dělí do dvou kategorií. První
představuje obsluha dohledového pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému a
je tvořena pěti civilními pracovníky, druhou kategorii tvoří bezpečnostní pracovníci v počtu
dvou civilních pracovníků zajišťující fyzickou ostrahu objektu městského úřadu na náměstí T.
G. Masaryka.
Pracovníci dohledového centra MKDS v objektu MP Břeclav, Kupkova 3, zajišťují formou
směnného provozu nepřetržitou obsluhu kamerového systému a to jak primárně MKDS, tak
sekundárně i domovního kamerového systému instalovaného v bytových domech tzv.
sociálně-vyloučené lokality Riegrova, Na Zahradách, Krátká. V rámci této činnosti
bezpečnostní pracovníci zařazení k práci na dohledovém pracovišti MKDS vyhodnocují a
archivují obrazové záznamy a to s ohledem na zjištěná protiprávní jednání osob nebo zjištěná
poškození majetku či závady a jejich další řešení; v případě mimořádných událostí,
záchranných a likvidačních prací koordinuje svou činnost s potřebami složek IZS.
Mimo to také bezpečnostní pracovníci obsluhují Pult centralizované ochrany (PCO) a
Elektronický protipožární systém (EPS).
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3.7 Ztráty a nálezy
K úkolům Městské policie Břeclav patří také zabezpečení agendy Ztrát a nálezů. V roce 2017
bylo oddělení ztrát a nálezů předáno 328 nalezených věcí, vráceno původnímu majiteli 204.
Nejčastěji se jedná osobní doklady, platební karty, klíče, mobilní telefony, jízdní kola a batohy.
Pokud se krátce po nálezu nepodaří

určit jejich majitele – jsou nalezené předměty

zveřejňovány na internetové stránce mpbv.cz. Pokud se nepodaří po 12ti měsících po
vyhlášení nálezu na internetových stránkách městské policie najít původního majitele, jsou
věci nabízeny k odprodeji. Jedná se především o takové předměty, jejichž deponováním po
zákonnou lhůtu 3 let by jejich hodnota mohla výrazně ztratit na ceně (typicky mobilní
telefony a další elektronika, jízdní kola apod.). V případě, že by se po odprodeji takové věci
nalezl později její vlastník, bude mu vyplacena finanční částka získaná z jejího prodeje. Výše
ceny je dána na základě odborného posudku zbožíznalce. V roce 2017 byly takové prodeje
uskutečněny v měsíci květnu, kdy ze 46 nabídnutých věcí bylo prodáno 34 a v listopadu z 53
věcí bylo prodáno 39.
V roce 2016 byl počet nalezených věcí totožný, tedy také 328 evidovaných nálezů.

3.8 Správa placených parkovišť a parkovacích zón
K 31. 12. 2017 bylo na území města Břeclavi 18 rezidentních a abonentních parkovacích zón,
s 1162 vydanými parkovacími kartami. Do konce roku 2017 bylo od roku 2015 vydáno celkem
739 rezidentních karet a 31 abonentních karet, 309 předplatných karet a 83 karet servisních.
Dále je na území města 25 placených parkovišť s 28 platebními parkovacími automaty.
Celkové příjmy v kapitole „zpoplatněného stání“ činily v roce 2017 na 7.596.133 Kč, což je
mírný nárůst o 3 % oproti roku 2016. Tržby z parkomatů k 31. 12. 2017 činily 6.609.333 Kč a
tržby z parkovacích karet pak 986.800Kč.

4. Prioritní úkoly


Ochrana veřejného pořádku v centrální části města a rizikových okrajových lokalitách



Dozor nad dodržováním nočního klidu



Boj proti vandalství



Kontrola dodržování nařízení a obecně závazných vyhlášek města



Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
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Monitorování pohybu, nocležišť a zdravotního stavu osob bez přístřeší



Personální stabilizace sboru městské policie

5. Dlouhodobé úkoly


Dohledy u rizikových přechodů pro chodce v blízkosti základních škol



Pravidelné zintenzivněné kontroly míst s potencionálně vyšší přestupkovým či
trestněprávním jednáním (okolí nádraží ČD, Sady 28. října a okolí OC v ul. J. Palacha,
okolí hřbitovů a smutečních síní, sídliště Na Valtické, okolí ŘK kostela v BřeclaviPoštorné.



Odchyt bezprizorních zvířat (zejm. psů) a jejich převoz do ÚPOZ v Bulharech



Doručování písemností (realizované pro potřeby správních orgánů)



Součinnost se správními orgány, soudy a exekutorskou komorou



Zajišťování BESIP formou měření dodržování maximální rychlosti motorových vozidel
pro jízdu v obci (úseky určené Policií ČR)



Výkon služby na základě veřejnoprávní smlouvy ve městech Lanžhot a Podivín

6. Celoměstská a pořádková opatření
4.4.2017

opatření „Pes“ – kontrola dodržování OZV č. 4/2017

24.6. – 25.6.2017

pořádkové opatření „Slavnosti minipivovarů a Moravský den “

5.8.-12.8.2017

pořádkové opatření „Hokejový turnaj hráčů do 18 let“

2.9.2017

pořádkové opatření „Jihomoravské dožínky“

29.9.-1.10.2017

pořádkové opatření „Svatováclavské slavnosti 2017“

20.10.-21.10.2017

pořádkové opatření „Volby do Parlamentu ČR 2017“

28.10. -2.11.2017

pořádkové opatření „„Památka zesnulých 2017“

5.12.2017

pořádkové opatření „Mikulášská Metelice“

16.12. -23.12.2017 pořádkové opatření „Jarmark“

7. Statistika činností a uložených blokových pokut
V roce 2017 městská policie evidovala 19.166 přestupků a 131 případů trestných činů nebo
podezření na ně.
V řízení na místě (dříve tzv. blokovém řízení) strážníci MP Břeclav řešili 3.901 případů, za které
uložili pokuty za celkem 1.341.570,- Kč; průměrná výše pokuty činila 336,- Kč. V 1679 vyřešili
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strážníci zjištěný přestupek formou napomenutí (do 30. 6. 2017 tzv. domluvou), v 12.652 (z
toho 10454 radar) případech byl vytvořený spisový materiál k přestupku předán věcně a
místně příslušnému správnímu orgánu nebo byl takový přestupek oznámen. Dalších 387
takových oznámení a poznatků bylo předáno Policii ČR.
V roce 2017 čelili strážníci při výkonu své pravomoci čtyřem fyzickým útokům splňujícím
podmínky násilí proti úřední osobě. V třiceti případech museli strážníci při zákroku užít
donucovací prostředky, k použití služební zbraně nedošlo. V 18 případech strážníci přikročili
k odejmutí věci osobě podezřelé ze spáchání přestupku, v 15 případech realizovali oprávnění
dle § 76 odst. 2 trestního zákoníku - omezení osobní svobody při zadržení osoby páchající
trestný čin nebo bezprostředně poté.
V roce 2017 městská policie uskutečnila ve 14 případech převoz osob do protialkoholní
záchytné stanice Psychiatrické nemocnice Brno.
K 31. 12 2017 předali strážníci do městského útulku pro opuštěná zvířata a záchranné stanice
pro zvířata 92 odchycených zvířat, z toho 30 psů a 42 jiných zvířat (nejčastěji ptáků a koček)
a dalších 20 uhynulých zvířat. Stále se daří vracet zejména psy původním majitelům a to už
krátce po jejich odchytu, díky zveřejňování odchytu na sociální síti Facebook prostřednictvím
profilu #mpbreclav.
7.1 Členění odhalených přestupků (výběr nejčetnějších)
Největší podíl na zjištěných a řešených přestupcích představují přestupky dopravní (§ 125c
zák. č. 361/2000 Sb.). Těch v roce 2017 evidovala městská policie 18.164, tedy oproti roku
2016 nárůst o 70%.
K nárůstu řešených přestupků, a to o 12%, došlo u přestupků proti veřejnému pořádku (§ 47
zák. č. 200/1990 Sb., po 1.7.2017 dle § 5 z.č. 251/2016 Sb.), kterých bylo v roce 2017
městskou policií evidováno 432. Další významnou skupinou přestupkového jednání tvoří též
porušování nařízení a obecně závazných vyhlášek města (§ 46 zák. č. 200/1990 Sb., po
1.7.2017 dle § 4 z.č. 251/2016 Sb. ), kterých strážníci odhalili 334, tedy o 12% méně než
v roce 2016. Jednalo se zejména o konzumaci alkoholu na místech, kde to je zakázáno, dále
o nerespektování vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství a o porušování Tržního
řádu města Břeclavi.
Mezi další významnou skupinu patří přestupky proti majetku, tedy krádeže a poškozování
majetku ve smyslu (§ 50 zák. č. 200/1990 Sb., po 1.7.2017 dle § 8 z.č. 251/2016 Sb.) kterých
městská policie evidovala, resp. řešila ve 237 případech, zde je nárůst 10% proti roku 2016.

Stránká 10

Přestupky proti občanskému soužití (§ 49 zák. č. 200/1990 Sb., po 1.7.2017 dle § 7 z.č.
251/2016 Sb.) byly strážníky MP Břeclav odhaleny v 65 případech.
Další přestupky jsou zastoupeny vzhledem k celkovému počtu do 1%, a proto nejsou součástí
tohoto přehledu.
7.2 Trestná činnost
V roce 2017 odhalili strážníci 131 trestných činů nebo podezření na ně. Největší podíl je
majetkový trestných činů nebo podezření na ně, kterých strážníci odhalili 87. To sice
představuje meziroční snížení o 14 %, ale odráží to snižující se celkovou trestnou činnost na
území Břeclavi, která byla oproti roku 2016 celkově o 13% nižší. Proti pořádku ve věcech
veřejných, nejčastější formou těchto trestných činů je výtržnictví, bylo strážníky odhaleno 23
trestných činů, obecně nebezpečných kam spadá například ohrožení pod vlivem návykových
látek 5 případů, proti svobodě a důstojnosti (loupež, vydírání apod.) 7 skutků, proti životu a
zdraví 4 případy.
Kromě dílčích evidencí městské policie je pro úplnost nutné zmínit údaje o trestné činnosti
z databází Policie ČR, která provádí vyšetřování trestných činů. Podle údajů z Policie ČR, bylo
v roce 2017 na území města Břeclavi vedeno trestní řízení pro 507 trestných činů. Opět tedy
dochází v meziročnímu poklesu trestné činnosti, v tomto roce o téměř 13%. Skladba
jednotlivé trestné činnosti zůstává prakticky stejná, největší podíl na trestné činnosti má
trestná činnost majetková, tedy převážně krádeže prosté i krádeže vloupáním. Více viz graf
č.2 v příloze této zprávy.

8. Prevence kriminality
8.1 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
MKDS je zřízen a provozován na základě ust. § 24b zákona č. 553/1991 Sb.. Plní funkci
preventivní dohledem nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a předpisů o ochraně
veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, ale i funkci odhalování

a

dokladování přestupků, zjišťování a usvědčení pachatelů trestné činnosti.
Dohledové pracoviště MKDS se nachází v prostorách budovy Městské policie Břeclav. Je
vybaveno technikou značky Geutebrück. K 31.12.2017 bylo z MKDS obsluhováno celkem 35
kamerových bodů. V současné době 30 kamer monitoruje město Břeclav a dalších 5 město
Lanžhot v rámci veřejnoprávní smlouvy.
V roce 2017 bylo na MKDS zaznamenáno 241 případů různých druhů protiprávního jednání.
Většina zaznamenaných událostí byla řešena strážníky Městské policie. 73 záznamů bylo
předáno k dalšímu projednání v přestupkovému řízení z porušování obecně závazných
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vyhlášek a nařízení města, zejména porušování tržního řádu, zákaz podomního prodeje a
konzumace alkoholu na veřejnosti. 164 záznamů bylo předáno Policii ČR k řešení trestné
činnosti, nebo podezření na ně. V naprosté většině se jednalo o krádeže, fyzické útoky, nebo
poškozování majetku na veřejných prostranstvích.

STATISTIKA ZÁZNAMŮ MKDS MP Břeclav 2017
MKDS
Protiprávní
2017
jednání Čtvrtletí
Leden
18
Únor
16
62
Březen
28
Duben
32
Květen
20
77
Červen
25
Červenec
16
Srpen
18
54
Září
20
Říjen
13
Listopad
17
48
Prosinec
18
Celkem
241

O+P.
záznamy
5
2
5
10
13
7
8
6
9
8
0
0

O+P.
čtvrtletí
12. zázn.
1. hod.
30. zázn.
4,5. hod
23. zázn.
5,5. hod.
8. zázn.
17,5. hod
73

PČR
záznamy
10
18
15
9
18
23
10
11
6
12
13
19

28,5 hod.

PČR
čtvrtletí
43. zázn.
92. hod.
50. zázn.
124. hod.
27. zázn.
86. hod.
44. zázn.
96,5. hod.
164 zázn.
398,5 hod.

Zjištěná protiprávní jednání 2017
zjištěno 48;
20%
zjištěno 54;
22%
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zjištěno 62;
26%

1. Q
2. Q

zjištěno 77;
32%

3. Q
4. Q

Vydané záznamy SÚOO nebo
SZOP 2017
8 zázn.
17,5 hod.

23 zázn.
5,5 hod.

12. zázn.
1.hod.
1. Q
2. Q

30. zázn.
4,5 hod.

3. Q
4. Q

Vydané záznamy PČR 2017
44 zázn.
96,5 hod.

27. zázn.
86 hod.

43. zázn.
92 hod.

1. Q
2. Q

50. zázn.
124 hod.

3. Q
4. Q

8.2 Asistent prevence kriminality
Projekt Asistent prevence kriminality (APK) byl v Břeclavi realizován od roku 2011. V roce
2016 se nám podařilo navázat na dlouhodobě úspěšný projekt a také díky dotaci z MV byly
vytvořeny 4 pozice Asistentů. V roce 2017 projekt běžel dle formátu z roku 2016. V měsíci
září 2 asistenti ukončili pracovní poměr z důvodu nalezení práce v soukromém sektoru.
Původně APK působili ve dvojicích, jedna dvojice v sociálně vyloučené lokalitě, u vlakového
nádraží a v centru města. Druhá dvojice byla zaměřena na dění na sídlišti Na Valtické, kde je
vysoká hustota obyvatel a s tím jsou spojeny i projevy delikventní činnosti. Od září působila
jenom jedna dvojice v sociálně vyloučené lokalitě a v centru města.
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Základní pracovní náplň APK:
-

kontroly dodržování veřejného pořádku v rámci sociálně vyloučení lokality Riegrova,
Na Zahradách, Krátká,

-

kontroly v dalších problémových lokalitách jako jsou např. sídliště Na Valtické, okolí
obchodního domu Shopping centrum, park Sady 28. října, okolí kostela v Poštorné
atd.

-

v době školního roku přítomnost v době od 7:00-08:00 a 12:00 – 13:00 hod. před ZŠ
Slovácká, Na Valtické a Osvobození,

-

kontroly přítomnosti uživatelů OPL v problémových lokalitách,

-

mimoškolní aktivity s dětmi Na Valtické v součinnosti se zástupci Apoštolské církve
apod.

-

v letním období časté kontroly na městském koupališti s cílem maximální eliminace
porušování návštěvního řádu a protiprávního jednání (krádeže) ze strany
problémových osob apod.

Další důležitou činností APK je jejich součinnost se strážníky městské policie při řešení
problematiky především s osobami z romské komunity, součinnost s Policií ČR při pátrání a
identifikaci trestně stíhaných osob, spolupráce s odbory Městského úřadu Břeclav,
především pak s OSPOD.
APK jsou občany města Břeclav přijímáni pozitivně a občasné jsou již zvyklí se na ně obracet
s problémy, podněty a stížnostmi.
Velmi kladně je hodnocena jejich činnost především na místech s velkým pohybem osob,
zejména park Sady 28. října nebo v letním období městské koupaliště, kde se městská policie
neustále potýká s problémovými osobami, které porušují obecně závazné vyhlášky města
nebo návštěvní řády. Zapojením APK do činnosti se stav v parku i na koupališti zřetelně
zlepšil.
APK působící v Břeclavi jsou všichni romského původu. Jejich postoj k plnění zadaných úkolů
byl po celou dosavadní dobu trvání projektu na velmi vysoké úrovni. Projekt v Břeclavi plní
plánovaný účel, a to i nad rámec původních očekávání. APK tak budou pokračovat ve své
činnosti v roce 2018 a bude snaha doplnit pracovníky APK na původní počet čtyř.
Kromě APK působí v Břeclavi od roku 2013 také další projekt podporován Ministerstvem
vnitra ČR a to Domovník – Preventista. Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření 3 funkcí
domovníků z řad obyvatel bytových domů v sociálně vyloučené lokalitě. Projekt byl přímou
odpovědí na stávající potřeby města zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek a posílit osobní
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odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů a společenských norem.
Domovníci byli v úzké spolupráci s Asistenty prevence kriminality. Domovníci pracovali na
dohodu o pracovní činnosti, na maximálně 50 hodin za měsíc. Nově se město Břeclav
zapojilo do projektu Ministerstva vnitra (spolufinancovaného z EU) a domovníci budou
zaměstnanci města a pracovat na hlavní pracovní poměr po dobu dvou let 2018 – 2019.

8.3 Forenzní identifikační značení jízdních kol
V Břeclavi jsou často využívána jako dopravní, ale i rekreačně-sportovní prostředek jízdní
kola. Město toto podporuje budováním cyklistických stezek, avšak se zvýšeným počtem
jízdních kol je spojeno i jejich obtížné zajištění proti případné krádeži.
Hlavním smyslem dalšího projektu (projekt byl realizován již po druhé) byla ochrana majetku
občanů za pomoci forenzního identifikačního značení, tzv. syntetické DNA. Předností této
metody je jednoduchá a rychlá aplikace, velká odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá
životnost. Předměty – jízdná kola, elektrokola, označené pomocí tohoto značení byla
vybavena samolepkou s upozorněním „Městská policie – Chráněno DNA“, byly detailně
vyfotografovány, popsány do příslušných formulářů a následně zaevidovány v registru
Městské policie, v národním registru REFIZ a v mezinárodním registru DATATAG. Označení
předmětů forenzním identifikačním značením a jejich evidence v registrech má zejména
preventivní účinek s cílem odradit pachatele od krádeže nebo urychlit ustanovení původních
majitelů v případě zajištění odcizených jízdních kol.
V roce 2017 bylo distribuováno všech 200 získaných sad. Náklady na tento projekt za rok
2017 činily celkem 127.422Kč z nichž 100.000Kč bylo získaných v rámci dotace Ministerstva
vnitra ČR, zbylých 27.422Kč činil podíl města.
Realizace projektu se v současné době jeví jako velmi úspěšná a město má v plánu
pokračovat ve značení i v roce 2018.
8.4 Pager pro seniory
V roce 2015 byl zahájen Městskou policií Břeclav projekt Pager pro seniory, nazývaný též
S.O.S. hodinky. Pro velký zájem, bylo v projektu pokračováno v roce 2016 i 2017. Pagery mají
podobu hodinek s GPS lokátorem a nouzovým tlačítkem, při jehož stisknutí je aktivován S.
O. S. signál na služebně městské policie. Díky GPS lokátoru strážníci znají přesnou polohu
osoby, která nouzový signál vyslala, a na toto místo směřují svůj výjezd. Za osobou v nouzi je
vyslaná hlídka, která má díky předem udělenému souhlasu od uživatele přehled o
zdravotních problémech dotyčné osoby a je tak schopna se připravit na pravděpodobné
druhy poskytování první pomoci. Informace z výpisu ze zdravotní dokumentace je taktéž
poskytována prostřednictvím operátora linky 155 posádce sanitky, která je v případě potřeby
na místo vyslána. Účastníci projektu jsou vybaveni také bezpečnostním zámkem – projekt
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„Bezpečný byt“. Zámky jsou uzpůsobeny tak, aby je městská policie byla schopna otevřít
jedním (generálním) klíčem. Zámky a jejich odemykání jsou konstruovány tak, že je zasahující
hlídka může odemknout i v případě, že z vnitřní strany bytu je do zámku zasunut klíč a to i
v poloze uzamknuté. Tím pádem je hlídka schopna poskytnout případnou pomoc rychleji a
bez poškození majetku v případě nutného násilného vstupu. Do konce roku bylo do projektu
Pager pro seniory zapojeno 90 uživatelů (oproti roku 2016 přibylo 30 dalších uživatelů), ve
většině případů klientů Oblastní charity Břeclav, Remedia Plus a Svazu tělesně postižených.
Natočený videospot o užití tzv. S.O.S. hodinek byl produkován na DVD a prezentován na
nejrůznějších akcích pořádaných městem a MP.
Náklady na projekt S.O.S. hodinek činily za rok 2017 celkem 204.200Kč, kdy město se na této
částce podílelo 64.200Kč, zbylých 140.000Kč činila dotace Jihomoravského kraje.
Jak je výše uvedeno, společně s distribucí S.O.S. je spojen projekt „Bezpečný byt“, který byl
v roce 2017 zafinancován celkovou částkou 55.000Kč v podílu 38.000Kč dotací
Jihomoravského kraje a 17.000 podílem města.

8.5 Pult centralizované ochrany (PCO)
Městská policie provozuje od roku 1993 PCO, na který bylo k 31. 12. 2017 napojeno na devět
desítek objektů, 28 parkovacích automatů a 74 uživatelů S.O.S. hodinek. Během roku 2017
bylo zaznamenáno 902 poplachů ze střežených objektů, což představuje meziroční vzrůst o
28%. V naprosté většině se jednalo o plané poplachy způsobené např. chybou obsluhy,
nezajištěním objektu (nedovřené dveře) či technickou závadou. Obdobná situace se týká také
poplachů z parkovacích automatů a S.O.S. hodinek.

8.6 Přednášková činnost pro děti a handicapované
Městská policie poskytuje možnost přednášek a osvětových akcí také na základě
jednorázových žádostí mateřských a základních škol, nízkoprahových klubů a spolků pro
osoby s různým druhem zdravotního postižení. Akce jsou zaměřeny primárně na seznámení
se s činností městské policie a dále na BESIP, na zvýšení bezpečnosti osob a zabezpečení
majetku, tematice psa ve městě, odpovědnosti jeho majitele a zásadám bezpečného chování
před psem, zásadám bezpečného zacházení se psem, kyberšikaně, problematice městských
obecně-závazných vyhlášek a nařízení a dalším tématům. Městská policie se pravidelně
účastní na akcích pořádaných městem – Veletrh sociálních služeb a Týden mobility.
8.7 Areál dopravní výchovy
Dne 20. 6. 2017 byl zprovozněn areál dopravní výchovy na Kuffnerově nábřeží v Břeclavi.
Ten v sobě zahrnuje jak objekt s výukovou místností pro teoretickou část dopravní výchovy,
tak dětské dopravní hřiště v podobě jízdní dráhy s křižovatkami, dopravními značkami i
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světelnou signalizací, na kterém si předškoláci i žáci základních škol mohou v praxi
osvojovat pravidla bezpečné jízdy po silničních komunikacích. Areál má ve správě Městská
policie Břeclav, která také dopravní výchovu zajišťuje. Během roku 2017 zde proběhlo 30
hodin výuky dopravní výchovy pro žáky základních a mateřských škol a tři celodenní akce
v rámci bezpečnosti silničního provozu pro žáky ZŠ a dospělé.

9. Personální stav MP Břeclav
K 31. 12. 2017 bylo k Městské policii Břeclav přiřazeno 49 zaměstnanců, z toho 31 strážníků
a jeden strážník - čekatel.
V průběhu roku 2017 byli přijati 3 noví strážníci. Kromě jednoho z čekatelů ukončili pracovní
poměr u MP Břeclav ještě další 4 strážníci, z nichž 1 pokračuje jako strážník v jiném městě, 1
přešel do státní služby - služebního poměru a 2 nalezli zaměstnání v civilním sektoru.

Skládbá záměstnánců MP Břěcláv

2%4% 6%
15%

8%

2%
6%
6%
2%
2%
4%

10%

Vědění MP (3)

Vělitělé směn (4)

Hlídková službá (16)

Strážníci SÚOO (5)

Strážníci SZOP (2)

Strážník pro výkon sl. Kýnologiě (1)

Strážník prěvěntistá (1)

Těchnici ZPS + IT prácovník (3)

Správcě rozpočtu + ádmin. prácovník (3)

Ztrátý á nálězý + správá ZPS (1)

Bězpěčnostní prácovník - MKDS/MěÚ (7)

Projěktový mánágěr PK (1)

Asistenti PK (2)
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33%

9.1 Skladba strážníků MP
Věkový průměr strážníků je 37 let. Z genderového hlediska byl sbor strážníků (vč. strážníkačekatele) MP Břeclav složen pěti ženami (tj. 16 %) a 26 muži (tj. 84%).
7 strážníků má ukončeno vysokoškolské vzdělání, zbylí mají vzdělání maturitní.
9.2 Vzdělávání a výcvik
V rámci nové koncepce rozvoje a činnosti městské policie bylo zahájeno systematické
vzdělávání strážníků, které jde nad rámec obligatorních školení a zkušebních přezkoušení dle
zákona 553/1991 Sb. Strážníci tak prošli následujícím výcvikem, specializovanými a
akreditovanými školeními:
- Školení první pomoci, zaměřené na poskytování první pomoci a předlékařské péče strážníky
městské policie.
- Odborná stáž u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, pracoviště Břeclav praktická stáž v rozsahu 2 x 12 hodin, které strážníci absolvovali s výjezdem záchranné služby.
Akce zaměřena na zdokonalení znalostí poskytování zjišťování zdravotního stavu pacienta
v terénu, zvolení správného druhu první pomoci dle diagnózy apod. Stáž má úzkou návaznost
na zajištění erudované pomoci při výjezdech hlídek městské policie k uživatelům S.O.S.hodinek po vyslání nouzového signálu o ohrožení jejich života nebo zdraví.
- Techniky bezpečného odchytu zvířat – školení zajišťováno Veterinární a farmaceutickou
univerzitou v Brně, určeno pro strážníky hlídkové služby, kteří provádí odchyt bezprizorních
nebo zraněných zvířat na území města Břeclavi a jejich převoz do útulku nebo do jiného
specializovaného zařízení. Na základě zákona 553/1991 Sb., v platném znění, jsou strážníci
povinni prokázat svou odbornou způsobilost na základě přezkoušení před komisí
Ministerstva vnitra ČR. Je-li strážník u profesní zkoušky úspěšný, je mu prolongováno
s platností na pět let Osvědčení o odborné způsobilosti (OOZ). K prolongaci OOZ i k prvotní
odborné přípravě po nástupu strážníka – čekatele využívá MPBV Středisko profesní přípravy
Městské policie Brno, které je pro tuto činnost akreditováno Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. S ohledem na oprávnění strážníků nosit služební zbraň a v případě splění
zákonných předpokladů použít služební zbraň a donucovací prostředky, absolvují celoročně
v pravidelných intervalech odborný výcvik zaměřený na kondiční střelby a přezkoušení
z používání zbraně a donucovacích prostředků. Přezkoušení z použití zbraně a užití
donucovacích prostředků bylo v roce 2017 realizováno v součinnosti s Policií ČR - Územním
odborem Břeclav a to s využitím jejích prostor a výcvikového pracovníka. Výcvik i
přezkušování absolvovali všichni strážníci MPBV úspěšně.
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- Moderní operátor I. - odborný kurz pro dozorčí a operační službu a obsluhu tísňových linek
zaměřený na komunikační schopnosti, správné vytěžování oznamovatelů, práce na dálku
s konfliktními jedinci a osobami se sebevražednými úmysly, zvládání krizových situací apod.
- Domácí násilí, včasná indikace, způsoby řešení - školení strážníků zajištěné odborným
týmem kriminalistů Policie ČR - MŘ Brno.

10. Materiálně-technické zabezpečení
Ke dni 31.12.2017 měla MP Břeclav ke služebním účelům 3 hlídkové Škoda Yeti a 2
víceúčelové přepravní automobily VW Transporter v barevném provedení městské policie.
Jedno speciální vozilo Renault Kangoo v civilním provedení je přizpůsobeno na odchyt a
přepravu odchycených a uhynulých zvířat. Všechna vozidla jsou vybavena radiovými
komunikačními prostředky a speciálními technickými prostředky k označení překážky v
silničním provozu, k poskytnutí rozšířené první pomoci a mobilními IT terminály, které
umožňují provádět činnost přímo na místě události. Víceúčelové přepravní automobily slouží
jako tzv. mobilní kancelář pro déle trvající služební činnosti a úkony strážníků mimo služebnu
MP a technicky je uzpůsobeno tak, aby v něm strážníci mohli zpracovat zjištěné případy,
přestupky, podání vysvětlení, absolvovat jednání s občanem s možností vyhotovení zápisu o
něm a podobně. Automobil je také štábním vozidlem pro potřeby řídících činností při
mimořádných událostech v rámci složek IZS.
V roce 2017 bylo vozidly najeto celkem 118.872km viz. tabulka
Vozidla
VW Transporter MPB110
Škoda Yeti MPB120
Škoda Yeti MPB130
Škoda Yeti MPB140
Renault Kangoo MPB150
VW Transporter MPB160

Stav k 1.1.2017
10385
7440
62480
92210
52016
24354

Stav k 31.12.2017
26538

10845
104534
129713
58748
37379

Celkový nájezd 2017
16153
3405
42054
37503
6732
13025

Mezi technická zařízení, která jsou standardně městskou policií využívána, patří digitální
fotoaparáty, videokamery, minikamery, orientační měřiče alkoholu v dechu, vozidlová
kamery, odchytová zařízení a pomůcky na odchyt bezprizorních psů, koček a jiných zvířat
včetně narkotizační pušky, transportní zařízení pro odchycená zvířata, fotopastí, automatický
externí defibrilátor, radarový měřič rychlosti projíždějících vozidel, detektor kovů a
termokamera, dopravní kužely, dopravní uzávěry apod.
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11. Stížnosti a žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999
Městská policie Břeclav obdržela v období od 1. 1.2017 do 31. 12. 2017 pouze dvě stížnosti
související s výkonem činnosti strážníka městské policie, což je údaj shodný s počtem
přijatých stížností v letech 2014 a 2015 i 2016. V případě obou stížností byla velitelem
městské policie nařízena interní šetření, která neprokázala porušení zákona v souvislosti
s činností strážníka městské policie, v jednom případě byla zjištěna pouze administrativní
chyba (chybně vyplněné datum) na pokutovém bloku.
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím obdržela městská policie v roce 2017 jednu a této bylo vyhověno.

Kontaktní údaje
Město Břeclav - Městská policie Břeclav
Kupkova 3, 690 02 Břeclav
Telefon +420519373876
E-mail: info@breclav.eu
ID schránka vy4jayh

www: mpbv.cz FB/Twitter: #mpbreclav
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Přílohy

Graf č. 1; Nápad vybraných přestupků, meziroční srovnání

Graf č. 2; vybrané trestné činy spáchané na území města Břeclavi
(2017)
10%

2%

11%

3%

15%

36%
7%

16%

Stránká 21

Kráděžě vloupáním (46)

Kráděžě ostátní (147)

Tr. činý proti životu á zdráví (68)

Výtržnictví (30)

Šířění toxikomániě (60)

Mrávnostní tr. činý (12)

Ohrožění pod vlivěm návýkové látký (40)

Doprávní něhodý (7)

Graf č. 3; Přestupky - meziroční srovnání
(mimo přestupky odhalené AMR – dle - § 125c odst.1, písmeno f)
body 2,3 nebo 4 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích)
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Graf č. 4; Struktura dopravních přestupků v roce 2017
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Graf č. 6; Zastoupení přestupků a trestných činů v okrscích 1-5
(2016)

Graf č. 7; Okrsek 1 - Charvátská Nová ves, zjištěné P/TČ
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Graf č. 8; Okrsek 2 - Poštorná, zjištěné P/TČ
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Graf č. 9; Okrsek 3 - Centrum I., zjištěné P/TČ
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Graf č. 10; Okrsek 4 - Centrum II., zjištěné P/TČ

Trestné činny
2%

13%

Přestupky proti majetku

21%
Přestupky proti občanskému soužití
19%
Přestupky proti pořádku ve státní
správě a územní samosprávě
6%

Přestupky proti veřejnému pořádku

39%
Přestupky proti tzv. "kuřáckému
zákonu"

Graf č. 11; Okrsek 5 - Stará Břeclav, sídl. DH, zjištěné P/TČ
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Přestupky proti pořádku ve státní
správě a územní samosprávě

Přestupky proti tzv. "kuřáckému
zákonu"

