MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV

Zpráva o činnosti
MPBV za rok 2013
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1. Úvod
Cílem zprávy je seznámit Radu města Břeclav s činností MPBV a stavem v oblasti
personálního a technického zabezpečení v roce 2013.

2. Činnost městské policie
V uplynulém roce prodělala Městská policie Břeclav řadu organizačně-technických změn
s cílem zvýšení výkonnosti této složky při plnění úkolů dle zákona 553/1991 Sb., o obecní
policii, v platném znění, tj. zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti a při ochraně majetku města i fyzických a právnických osob na
území katastru Břeclavi.
Z tohoto úhlu pohledu měl zásadní význam vybudování nového Městského kamerového
dohlížecího systému. Jeho v první etapě vybudovaná část byla uvedena do ostrého provozu
v lednu 2013 a zahrnovala v sobě nejen kamerové body na páteřní trase od železniční stanice
ČD Břeclav po náměstí T. G. Masaryka, ale též vybudování a zprovoznění pracoviště
operátorů MKDS v budově Městské policie Břeclav, Kupkova 3, a zavedení nepřetržitého
aktivního provozu operátorského pracoviště kamerového dohledu.
Významnou investici představovalo pořízení a zprovoznění nového informačního systému
městské policie a digitalizace celého radiového provozu strážníků vč. celkové modernizace
pracoviště Pultu centralizované ostrahy, který MPBV provozuje. Předností těchto tří
realizovaných projektů je jejich vzájemná kompatibilita, která zvyšuje efektivitu řízení
městské policie a samotné práce strážníků a je plně v souladu s požadavky na řízení v režimu
tzv. krizového řízení.
Činnost městské policie byla také zacílena na dlouhodobé zatížení městské aglomerace
projevy poškozování cizí věci formou sprejerství, čemuž odpovídá i skutečnost, že MPBV se
stala spolutvůrcem v Česku zatím ojedinělého softwaru zaměřeného na boj se sprejery.
Autory programu TagBust jsou absolventi brněnského VUT a software má ambici stát se
národním registrem užívaným Policií ČR a městskými či obecními policiemi nebo jinými
orgány municipalit.
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2.1. Strážníci s územní a objektovou odpovědností a strážníci hlídkové služby
Rok 2013 byl prvním celým kalendářním rokem, kdy v rámci MPBV působila také služba
strážníků s územní a objektovou odpovědností. Každý z nich slouží a osobně odpovídá za
jeden z pěti okrsků, který byl určenému strážníkovi přidělen. V rámci roku 2013 došlo
k obměně dvou těchto strážníků, tzv.
okrskářů. Ke změně došlo ze zdravotních
nebo

osobních

důvodů

původně

ustanovených okrskářů. Od února 2013
byl personální stav strážníků s územní a
objektovou odpovědností opět naplněn
a zůstal po zbytek roku neměnný.
Více než počet oznámení o protiprávním
jednání adresované správnímu orgánu nebo dalších podnětů, prověření, prošetření a jiných
úkonů, které strážníci – okrskáři ročně učiní, jsou základním ukazatelem efektivity a
správnosti jejich práce a tudíž i praktickým odůvodněním záměru z roku 2012 vybudovat
službu strážníků s územní a objektovou odpovědností, hodnocení jejich práce veřejností, tj.
osobami žijícími, pracujícími nebo podnikajícími ve městě Břeclav. MPBV se ve vztahu
k veřejnosti snaží vystupovat interaktivně, transparentně a s cílem získání zpětné vazby,
k čemuž

využívá

především

schránky

důvěry v rámci webového rozhraní na
portálu mpbv.cz a možnosti otevřené a
skryté

komunikace

prostřednictvím

sociální sítě facebook. Z ohlasů v těchto
elektronických médiích a na základě
vyhodnocení

pravidelných

veřejných

setkání občanů místních části Břeclavi se
starostou města lze konstatovat, že
projekt Okrskář si veřejnost osvojila, jeho možností využívá a obyvatelé jednotlivých částí
Břeclavi přijali jim příslušné okrskáře „za své“ a chápou je jako partnery nebo neformální
arbitry při domáhání se svých práv nebo v boji s různými nešvary.

4

Vytvořením SÚOO se uvolnili ruce strážníkům provádějícím činnost hlídkové služby
s celoměstskou působností. Zatímco strážníci SÚOO řeší ad hoc případy a zejména dořešují
případy, které nešlo přítomnou hlídkou vyřešit v blokovém řízení na místě, strážníci hlídkové
služby řeší pouze tzv. výjezdové případy, tedy případy ad. hoc. Zatímco početní stav strážníků
hlídkové služby vykazoval dlouhodobě podstav, v závěru roku 2013 se jej podařilo
stabilizovat a naplnit do plného počtu.

2.2. Prioritní úkoly


Personální stabilizace MPBV
Vzhledem k narůstající administrativní zátěže dané tuzemskou legislativou zejména
v oblasti spisové služby a archivace bylo nutno k zajištěné této činnosti zřídit v rámci
MP Břeclav jedno funkční místo „Administrativní a spisový pracovník“. Narovnal se
tak stav, kdy výkon této činnosti nebyl koncentrován a byl zajišťován strážníky
městské policie, tedy na úkor jejich hlavní činnosti dané zákonem 553/1991 Sb.
Vybudování nového MKDS vč. dohledového centra s sebou neslo nutnost zajištění
nepřetržitého směnného provozu obsluhy a monitorování kamerového systému.
K dosavadnímu jednomu operátorovi MKDS přibyla a následně byla obsazena další
čtyři funkční místa operátorů dohledového centra.



Boj proti vandalství
Boj proti pachatelům vandalství (vč. sprejerů) je realizován prostřednictvím
mimořádných bezpečnostních opatření
nebo při běžném výkonu hlídkové
služby,

dále

s pomocí

operativní

záznamové

(fotopasti);

MP

MKDS

Břeclav

a

techniky
byla

zpracovatelem „Pravidel rady města
Břeclavi pro vyplácení odměny za
poskytnutí informací vedoucích k zadržení a usvědčení sprejera nebo pachatele, který
vandalským způsobem poškozuje majetek“. Na základě uvedených pravidel byla
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poskytnuta peněžitá odměna 1 osobě, další 2 osoby splňují podmínky k vyplacení
odměny – případy jsou stále šetřeny orgány činnými v trestním řízení.


Ochrana veřejného pořádku v centru města a v zatížených okrajových lokalitách



Ochrana nočního klidu v letní restauratérské sezóně
Velkým přínosem byl Tržní řád města Břeclavi platný od roku 2013, který nově
obsahuje regulativy v oblasti provozu restauračních zahrádek.



Zvýšení ukázněnosti cyklistů v silničním provozu
Kontrolní akce zaměřené na jízdu cyklistů po chodníku nebo přes přechod pro
chodce, dále na povinnost nošení cyklistické přilby pro cyklisty do 18. let věku a na
technický stav jízdních kol (povinná výbava jízdního kola)



Dozor nad pohybem osob s bezdomoveckým způsobem života
V četnosti 2x ročně zjišťování počtu osob žijících bezdomoveckým způsobem života
na území městské aglomerace, zjištění totožnosti těchto osob a evidenci míst, která
tyto osoby využívají jako nocležiště.



Monotematické celoměstské kontrolní akce
Preventivní, bezpečnostní nebo dopravně
bezpečnostní akce zaměřené na dodržování
pravidel

pohybu

prostranstvích,
konzumace

psů

na

veřejných

dodržování

zákazu

alkoholu

na

veřejnosti,

dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholu nebo cigaret a tabákových výrobků
osobám mladším 18. let v restauracích, diskotékách, veřejných zábavách nebo
hernách apod.

2.3. Dlouhodobé úkoly
Městská policie Břeclav dále plnila dlouhodobé úkoly, např:
-

ranní dohled u přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ Kupkova, Slovácká, Dukelská a
Osvobození z důvodu prevence BESIP

-

zvýšené kontroly rizikových lokalit sídlištní zástavby Na Valtické se zaměřením na:
požívání alkoholu osobami mladšími 18ti let, vandalství a krádeže
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-

kontroly v okolí ZŠ a kostela v BřeclaviPoštorné z důvodu výskytu závadových
osob v denních i nočních hodinách

-

kontroly na dodržování zákazu prodeje a
podávání

alkoholických

a

tabákových

výrobků v restauracích, hernách a barech
(§30 přestupkového zákona)
-

kontroly městských pohřebišť a židovského
hřbitova a jejich okolí z důvodu prevence
krádeží,

znečišťování

veřejného

prostranství a v nočních hodinách výskytu
mládeže popíjející alkohol
-

odchyt ztracených a opuštěných zvířat a
jejich

převoz

do

městského

útulku

v Bulharech
-

doručování písemností

-

součinnost se správními orgány

-

realizace

součinnosti

se

soudy,

exekutorskou komorou
-

preventivní kontroly dětských hřišť a
určených městských objektů

-

plnění úkolů dle veřejnoprávních smluv
s městy Podivín a Lanžhot

-

spolupráce s neziskovými organizacemi a
nízkoprahovými
kriminality

kluby

mládeže

při
formou

prevenci
tvorby

volnočasových aktivit
-

zajišťování BESIP formou měření rychlosti
vozidel ve vytipovaných a Policií ČR
určených silničních úsecích
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2.4. Mimořádná nasazení strážníků
V roce 2013 byli strážníci MPBV mimořádně nasazeni v případech:


květen – taktické cvičení s HZS (evakuace Městského úřadu Břeclav)



červen – preventivně-bezpečnostní opatření a monitorovací služba v rámci vyhlášení
2. stupně povodňové aktivity v ORP Břeclav



září – návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana



říjen – návštěva předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka



riziková sportovní utkání - celoročně



dohledy nad příjezdy a odjezdy rychlíkových železničních spojů v souvislosti
s působením organizovaných skupin okrádajících cestující vlakových spojů zejm. na
mezinárodních spojích – prováděno součinnostně s GŘ ČD



cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje prováděné
v areálech Nemocnice Břeclav a fy. Fosfa



Svatováclavské slavnosti

3. Statistika řešených přestupků a uložených blokových pokut
V roce 2013 přijali a řešili strážníci MPBV 17.811 oznámení, přičemž odhalili celkem 4.136
přestupků a jiných správních deliktů, což představuje meziroční pokles o 10,3%. Za tyto
přestupky udělili strážníci pokuty v celkové výši 1.011.000,- Kč, tj. o 2,8% méně než v roce
předcházejícím. Průměrná výše ze všech pokut uložených v blokovém řízení činí 435,- Kč.
Blokových pokut na místě zaplacených bylo uloženo 1618 ks v celkovém objemu 580.000,-Kč,
blokových pokut na místě nezaplacených pak 707 ks v hodnotě 431.000 Kč.
V roce 2013 odhalili strážníci 171 podezření ze spáchání trestného činu vč. pachatelů
tohoto jednání nebo podezřelých z něj, což v meziročním srovnání představuje nárůst o
16.6%. Do protialkoholní záchytné stanice nařídili strážníci převoz v sedmi případech, 94
zvířat bylo odchyceno a umístěno v Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech, 53 případů
protiprávních jednání s účastí dítěte postoupila MPBV OSPOD Břeclav.
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Ke shora uvedeným statistickým údajům, které jsou dále specifikovány v kapitole 3 této
zprávy je nutno uvést, že vyjma uložených blokových pokut nelze obvyklá meziroční
srovnání provést. Z důvodu zavedení nového informačního systému (od 1. 1. 2013), který
soustřeďuje a analyzuje data na základě odlišných ukazatelů, by jakákoli hodnotící
srovnání za rok 2013 s léta předcházejícími byla zcela irelevantní.
Zatímco dnes již neprovozovaný informační systém umožňoval práci jen s prvotní založenou
informací (např. oznámení občana, že někdo v ulici XY poškodil výkladní skříň) a další zpětné
vyfiltrování nebylo možné (např. že hlídka na místě žádné poškození majetku nezjistila),
informační systém spuštěný 1. ledna 2013 hodnotí každou založenou událost na základě
naposledy, tj. objektivně zjištěné skutečnosti (tj. zda prvotní oznámení o protiprávním
jednání bylo nebo nebylo zjištěno). Tato skutečnost byla jedním z hlavních důvodů, proč
městská policie pořídila nový informační systém umožňující relevantní zpětnou vazbu. Výše
uvedené se z podstaty věci netýká uložených pokut, což je údaj pramenící z konečného
řešení každé události a činí jej tak jediným z bazálních ukazatelů, které meziroční srovnání
umožňují. Vedlejšími ukazateli umožňujícími meziroční srovnání jsou podezření z trestného
činu, počty převozů odchycených zvířat a kadavérů do útulku, převozy osob do protialkoholní
záchytné stanice. Kategorie oznámení OSPOD je v této zprávě použita poprvé a stane se
součástí dalších závěrečných zpráv.
3.1. Členění odhalených přestupků
Co do četnosti strážníky odhalených přestupků jich bylo ve sledovaném období nejvíce
spácháno na úseku dopravy 2.860. Druhou nejrozšířenějším protiprávním jednáním řešeným
MP Břeclav byly v roce 2013 přestupky proti veřejnému pořádku (§47 zák. č. 200/1990 Sb.),
jichž bylo na území Břeclavi vloni odhaleno 746, pomyslné třetí místo v četnosti odhalených
přestupků představují s číslem 595 ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a proti
pořádku v územní samosprávě §46 zák. č.200/1990 Sb.), přičemž v 385 případech se jednalo
o porušení obecně závazné vyhlášky města Břeclav 5/2011 stanovující pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích. Dále strážníci řešili 291 přestupků proti majetku (§50 zák. č.
200/1990 Sb.) a 193 přestupků proti občanskému soužití (§49 zák. č. 200/1990 Sb.). Případů
naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi řešili v roce 2013 strážníci v 32 případech.
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3.2. Charakteristika a vývoj jednotlivých přestupků
3.2.1 Ostatní přestupky proti státní správě a proti územní samosprávě (porušení obecnězávazných vyhlášek a nařízení města) - §46 zákona č. 200/1990 Sb.
Případů porušení povinností plynoucích z obecně-závazných vyhlášek a z nařízení obce
zaevidovali v roce 2013 strážníci 615. Tento přestupek má dvě skutkové podstaty, které lze
jednoduše definovat jako porušení nařízení obcí a krajů a/nebo porušení povinností
stanovených obecně-závaznými vyhláškami obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné
působnosti. Co do četnosti odhalených přestupků jednalo se zejména o porušení zákazu
konzumace

alkoholu

na

veřejných

prostranstvích, porušení pravidel pro volný
pohyb psů na veřejných prostranstvích,
neoprávněný výlep plakátů
podomního

a

a porušení

pochůzkového

prodeje.

Z činnosti MP plyne, že na území města
Břeclavi je nejčastěji (z 64%) porušována
vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích. K hojně porušovaným pak patří tzv. neplacení parkovného,
porušování zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a od jara 2013 nově
porušování zákazu podomního a pouličního prodeje a nabízení služeb.

3.2.2 Přestupky proti veřejnému pořádku - §47 zákona č. 200/1990 Sb.
Přestupky proti veřejnému pořádku patří dlouhodobě k nejčetněji páchaným protiprávním
jednáním v katastru města Břeclav. V roce 2013 jich strážníci odhalili 264. Nárůst tohoto
druhu protiprávního jednání je dlouhodobě velmi mírný a má tendenci ke stagnaci.
Co do kazuistiky má toto protiprávní jednání podobu neuposlechnutí výzvy úřední osoby,
neoprávněného záboru veřejného prostranství (stánky, reklamní stojany, automobily),
znečišťování veřejného prostranství a založení tzv. černé skládky.
Zvláště v letních měsících dlouhodobě registruje MPBV zvýšený nápad telefonických
oznámení na rušení nočního klidu. Zhruba od poloviny roku 2013 (přijetí nového Tržního
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řádu města Břeclav) výrazně, cca o 75%, poklesl počet oznámení na rušení nočního klidu
z restauračních provozoven a zejména z restauračních zahrádek. Tato skutečnost jasně
dokládá oprávněnost regulace provozu restauračních zahrádek, které tržní řád v průběhu
roku 2013 nově vyspecifikoval.
3.2.3 Přestupky proti občanskému soužití - §49 zákona č. 200/1990 Sb.
V roce 2013 zaregistrovali strážníci na území města Břeclavi 94 přestupků proti občanskému
soužití. Z pěti skutkových podstat tohoto protiprávního jednání jsou nejčastějšími ublížení na
cti a o narušování občanského soužití vyhrožování újmou na zdraví, schválnostmi nebo jiným
hrubým jednáním. Řada z oznámení na porušení §49 spadá do tzv. návrhových přestupků a
ze strany MPBV je poškozený pouze poučen o možnosti učinit oznámení na správní úřad.
V řadě případů jsou viníkem špatné sousedské vztahy, zhruba třetina oznámení je podávána
stejnými osobami na stejné pachatele.
Význam podstaty služby s územní a objektovou
odpovědností podtrhuje také fakt, že její
strážníci

řadě

případů

právě

z oblasti

občanského soužití dokáží včasnou prevencí
např. formou mediace předejít vyhrocení
sousedských vztahů. Jinými slovy, četnost
přestupků dle §49 by bez osobní angažovanosti
strážníků-okrskářů byl nesporně ještě větší, než
zachycují statistické ukazatele.

3.2.4 Přestupky proti majetku - §50 zákona č. 200/1990 Sb.
V roce zaevidovala městská policie na území Břeclavi 256 přestupků proti majetku
Z dlouhodobého hlediska se úroveň odhalení tohoto druhu deliktů drží na stabilní úrovni,
Přestupky dle §50 představují širokou škálu protiprávního jednání, nejčastěji však mají
podobu krádeží prostých a poškozování cizího majetku, v obou případech do výše 4.999,- Kč.
Zhruba ve dvou třetinách mají na majetkových deliktech podíl krádeže v obchodních
centrech, a krádeže jízdních kol. Alarmující je skutečnost, že stále více se delikventi rekrutují
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z řad nezletilých, mladistvých nebo z řad osob ve věku blízkém věku mladistvých. Ze skupiny
krádeží v prodejnách je druhým rokem znatelný nárůst krádeží zboží v malých prodejnách,
které nedisponují bezpečnostní službou nebo efektivním kamerovým systémem.

3.2.5. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem - §30 zákona č. 200/1990 Sb.
V rámci své činnosti zjistili strážníci na území Břeclavi 11 přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a tabákovými výrobky. Uvedený relativně nízký údaj v sobě odráží skutečnost,
že městská policie společně s Policií ČR a pracovníky OSPOD realizovala několik kontrolních
akcí na dodržování zákazu prodeje nebo podávání alkoholu osobám mladších 18ti let.
Výsledkem těchto kontrol je stav, kdy je personál restaurací a barů srozuměn s výše
uvedeným zákazem i s postihem, které za nedodržení zákazu hrozí.
V následujícím období se MPBV zaměří na dodržování zákazu - se zacílením na tabákové
výrobky - v denní dobu v okolí školských zařízení.

3.2.6 Přestupky na úseku dopravy dle §125c zákona 361/2000 Sb.
V roce 2013 bylo zjištěno celkem 2860
přestupků na úseku silniční dopravy.
Uvedený údaj je srovnatelný s rokem
2012,

mírný

meziroční

nárůst

je

v souladu s dlouhodobými výkyvy tohoto
druhu

přestupkového

jednání.

Nejčastější prohřešky představují stání v
parkovací zóně bez patřičného povolení,
stání na zpoplatněných parkovištích bez
uhrazení poplatku, parkování ohrožující BESIP a dále pak přestupky plynoucí z nedodržování
maximální povolené rychlosti pro jízdu v obci. Na konto „rychlostních přestupků“ je třeba
uvést, že jejich počet se snižuje, dále že mají citelně sezónní charakter a přestupci se
rekrutují zejména z řad mimobřeclavských řidičů.
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4. Personální záležitosti
4.1 Početní stav zaměstnanců MPBV
K 31. 12. 2013 bylo u MPBV zaměstnáno 38 pracovníků; 29 pracovníků je držiteli osvědčení
odborné způsobilosti dle zákona o obecní policii a vykonávají tak funkci strážníka, pět
zaměstnanců bylo zařazeno ve funkčním zařazení Bezpečnostní pracovník (ostraha objektu
Městského úřadu Břeclav, operátor MKDS), dva zaměstnanci působili v administrativních
pracovních pozicích – Správce rozpočtu městské policie a Administrativní a spisový pracovník
městské policie.
Nad rámec tohoto stavu byli k městské policii k 31. 12. 2013 přičleněni i tři Asistenti
prevence kriminality s pracovním poměrem uzavřeným na dobu určitou.
V průběhu roku 2013 byl ukončen pracovní poměr se dvěma strážníky hlídkové služby, a
třemi strážníky – čekateli. V případě strážníků hlídkové služby byl pracovní poměr na dobu
neurčitou ukončen na jejich žádost, v případě strážníků–čekatelů byl pracovní poměr
ukončen v rámci tzv. zkušební doby.

další
zaměstnanci
24%

strážníci
76%

Grafické znázornění poměru strážníků (hlídková služba, okrskáři, vedení, velitelé směn) k tzv.
dalším zaměstnancům zařazených k městské policii (bezpečnostní pracovníci, administrativa)

14

V roce 2013 byli nově přijati tři strážníci, kteří po splnění podmínek dle zákona 553/1991 Sb.,
o obecní policii, v platném znění, byli zařazeni pro výkon služby k hlídkové službě.
Dále byli přijati na nově zřízená funkční místa tři bezpečnostní pracovníci pro obsluhu MKDS
v dohledovém centru umístěném v objektu Městské policie Břeclav; jedno nově vytvořené a
personálně obsazené místo představuje funkční pozice Administrativní a spisový pracovník.
Důvodem ke zřízení pracovního místa Administrativního a spisového pracovníka byly
dlouhodobě se zvyšující zákonné nároky na výkon a zajištění spisové služby a archivnictví.

Administrativa +
Bezpečnostní
ekonomika
pracovník (ostraha
5%
MěÚ)
Bezpečnostní
5%
pracovník (MKDS)
13%
Strážník hlídkové
služby
45%
Vedení
8%

Velitelel směny
(dozorční a
operační služba)
11%

Strážník s územní a
objektovou
odpovědností
13%

Míra poměru jednotlivých funkčních pozic v rámci MPBV

4.2 Věková a vzdělanostní skladba strážníků a ostatních zaměstnanců městské policie
Ze sumy zaměstnanců MPBV bylo k 31. 12. 2013 mužů 30 a 3 ženy, přičemž v množině
strážníků byl poměr 29 mužů ku 1 ženě. Věkový průměr strážníků MPBV činil 38 let, což je
z hlediska vyzrálosti osobnosti a nabytých profesních zkušeností optimální stav.
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Střední
odborné
16%

Vysokoškolské

13%

Úplné střední
s maturitou
71%

Podíl dosažené míry vzdělání u všech pracovníků Městské policie Břeclav
Střední
odborné
3%

Vysokoškolsk
é
21%

Úplné střední
s maturitou
76%

Podíl dosažené míry vzdělání u strážníků Městské policie Břeclav

4.3 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:
- Mezinárodní seminář mimořádných událostí (se zaměřením na záchranu osob, které se
propadly v ledu, vč. praktického výcviku vyproštění osoby, jejího transportu a poskytnutí
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specifické předlékařské první pomoci) – určeno pro vybrané strážníky absolvující speciální
výcvik v rámci MPBV.
- Školení první pomoci, zaměřené na
poskytování

první

pomoci

a

předlékařské péče strážníky městské
policie.
- 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 prolongována s platností na tři roky 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. V roce 2013 stejně jako
v letech předcházejících byli strážníci-čekatelé i strážníci
prolongující OOZ při zkoušce před ministerskou komisí
dojednoho úspěšní, jejich znalosti a dovednosti byly
vyučujícími hodnoceny jako příkladné.
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. Výcvik ev. přezkoušení bylo v roce 2013 realizováno v součinnosti
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s Policií ČR - Územním odborem Břeclav a to s využitím jejích prostor a výcvikového
pracovníka. Výcvik i přezkušování absolvovali všichni strážníci MPBV úspěšně.

5. Prevence kriminality
5.1 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) si v roce 2013 odbyl v Břeclavi svou desetiletou
existenci, tvořilo jej 10 dohledových bodů, přičemž sedm kamer bylo otočných a tři statické.
Systém byl vždy spravován MPBV. Ačkoli MKDS nesl název „městský“, jeho vlastníkem byla
do roku 2012 soukromá společnost. V roce 2012 se započalo s budováním nového MKDS
vlastněného městem. Nové technologie nahradily dosavadní morálně zastaralé a došlo také
k navýšení kamerových bodů, které se provádí etapovitě a systematicky.
Ke konci roku 2013 tvořilo MKDS 14 kamerových bodů (4 původní a deset zcela nových). Tři
kamerové body byly v polovině roku 2013
vybudovaný

v oblasti

sociálně-vyloučené

lokality a pokrývají prostor ulic Riegrova, Krátká,
Na Zahradách, Sovadinova a náměstí Svobody.
Započaty byly i práce vedoucí k vybudování a
napojení na MKDS 11 nových kamerových bodů
v lokalitě břeclavského sídliště Na Valtické. Po
vybudování přestupního terminálu IDS v Břeclavi bude tento prostor s enormní koncentrací
osob monitorován 7 kamerami, které budou zařazeny do MKDS; do MKDS bude začleněno
také 8 kamerových bodů Českých drah z prostor nástupišť a podchodů železniční stanice
Břeclav
Od 1. 1. 2013 do 10. 12. 2013 zaznamenali pracovníci dohledového centra Městské policie
Břeclav prostřednictvím MKDS 323 událostí v podobě různých druhů protiprávních jednání.
Konkrétně se jednalo o 34 trestných činů nebo podezření na ně, 125 přestupků, 178 dalších
událostí, na kterých byli zaznamenány skutečnosti, které posloužily v rámci především
přestupkového řízení. V řádu stovek se pohybují kamerami zaznamenané skutečnosti, které
strážníkům pomáhali při tzv. preventivní činnosti v konkrétní lokalitě města.
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Kamerami zaznamenané trestné činy nebo podezření na ně se v naprosté většině případů
týkaly krádeží, fyzických útoků, vloupání do objektů nebo poškozování majetku. V rámci
odhalených přestupků se jednalo zejména o
krádeže se škodou pod 5000 Kč, porušování
obecně závazných vyhlášek a nařízení
města, zejména zákaz konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích, porušování
tržního řádu, rušení nočního klidu a
vzbuzování veřejného pohoršení, zákaz
podomního a pochůzkového prodeje a
nabízení služeb.

5.2 Asistent prevence kriminality
V roce 2013 byl navýšen počet Asistentů prevence kriminality (APK) z jednoho na tři. První
asistent začal v Břeclavi působit v rámci projektu Úsvit v roce 2012. Jelikož se projekt ukázal
jako efektivní a od svého zahájení byl pozitivně vnímán majoritní společností i romskou
komunitou, došlo k jeho rozšíření formou navýšení funkčních míst APK. Asistenti jsou
zaměstnanci Města Břeclav organizačně začleněni k městské policii. Z analýzy protiprávních
jednání a rizik konfliktních situací bylo MPBV rozhodnuto, že jeden asistent bude působit
v lokalitě břeclavských místních částí Poštorná a Charvátská Nová Ves a zbývající dva pak
v centru města a jeho okolí, zvláště se zaměřením na lokality vymezenou ulicemi Riegrova.
Na Zahradách, Krátká a dále pak na pěší zóně a v parku Sady 28. října a v okolí obchodního
centra v ulici J. Palacha.
Náplň práce APK tvoří:


Asistence strážníkům městské policie při řešení problémů s romskými obyvateli
uvedené lokality



Pomoc všem obyvatelům příslušné lokality, v níž APK vykonává svoji činnost, při
řešení citlivých otázek občanského soužití
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Spolupráce se sdružením IQ Roma servis ve smyslu vyplnění volnočasových aktivit
romských dětí z příslušné lokality



Plnění dalších úkolů stanovených velitelem městské policie nebo jeho zástupcem

5.3 Pult centralizované ochrany (PCO)
Městská policie provozuje od roku 1993 PCO, na který bylo k 31. 12. 2013 napojeno 72
objektů. Z uvedeného počtu je 21 objektů ve vlastnictví města, 51 objektů ve vlastnictví
soukromých subjektů je chráněno na základě komerčních smluv.
Během roku 2013 bylo zaznamenáno 523 poplachových zpráv, přičemž v drtivé většině se
jednalo o plané poplachy způsobené např. chybou obsluhy, nezajištěním objektu (nedovřené
dveře) či technickou závadou.

5.4 Přednášky, ukázky, setkání s občany
Městská policie Břeclav se v roce 2013 aktivně účastnila řady preventivních akcí, které byly
zaměřeny zejména na prevenci kriminality a prevenci úrazů dětí v silničním provozu. Své
aktivity tvoří na základě vlastních poznatků, dále v součinnosti s Policií ČR, z výsledků
koordinačních schůzek představitelů Policie ČR, MPBV, sociálního odboru MěÚ Břeclav a
ředitelů základních škol a volnočasových zařízení na území města.

Po organizační

restrukturalizaci MP je těžiště výkonu preventivní činnosti na strážnících s územní a
objektovou odpovědností (okrskáři) s dílčím využitím APK.

Přehled preventivních a osvětových aktivit MPBV:
a) květen, červen, červenec – ukázka činnosti městské policie, věku dětí přizpůsobené
informace o zásadách bezpečného pohybu na ulici a v silničním provozu v MŠ Poštorná, Ch.
N. Ves, MŠ Břetislavova a MŠ Podivín
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b) květen – v součinnosti s PIS PČR dopravně-preventivní opatření „Přilba“ zamřené na
školou povinné děti z hlediska povinné výbavy jízdních kol a povinnost cyklistů do 18. Roku
věku mít za jízdy nasazenu ochrannou cyklistickou přilbu. Opatření realizováno v ranních
hodinách u ZŠ Slovácká, Kupkova a Sovadinova.
c) září – In-line Bejkcup 2013 – ve spolupráci se
ZPMV ČR informační kampaň k BESIP v rámci
sportovně-společenského dne v areálu bývalého
cukrovaru
d) říjen – osvětová přednáška o bezpečném
pohybu na ulici a o zásadách ochrany obydlí a
majetku pro členy organizované v obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, která se zabývá
pomoci nevidomým a slabozrakým
e) říjen – prosinec – dopravně-bezpečnostní akce zaměřené na povinnost cyklistů používat
při jízdě za snížené viditelnosti nebo v čase od soumraku do úsvitu osvětlení

6. Technické zabezpečení
K 31. 12. 2013 využívala MP Břeclav pět služebních automobilů. Nejnovějším byl na jaře
pořízený osobní automobil Škoda Yeti. Dále vozový park tvoří Škoda Yeti (r.v. 2012), Renault
Scénic (r.v. 2008), Opel Astra (r.v.2011) a pick-up Renault Kangoo (r.v. 2008) v civilní úpravě.
Přesto nelze říci, že vozový park MPBV je optimální:
vozidlo Renault Scénic trpí častými technickými
závadami a jeho servisování nadměrně odčerpává
finanční prostředky z rozpočtu MPBV.
Mezi technická zařízení, která jsou standardně
městskou

policií

využívána,

patří

digitální

fotoaparáty, videokamery, minikamery, orientační
měřiče alkoholu v dechu, autokamery, odchytové zařízení na odchyt bezprizorních psů,
koček a jiných zvířat, transportní zařízení pro odchycená zvířata, dva kusy fotopastí, radarový
měřič rychlosti projíždějících vozidel a detektor kovů.
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7. Stížnosti
Městská policie Břeclav obdržela v období od 1. 1. do 31. 12. 2013 celkem 13 stížností, což
v meziročním srovnání představuje pokles o 14%. V jednom případě se jednalo o stížnost
částečně oprávněnou, v 12 případech byla stížnost vyhodnocena jako neoprávněná.
V jednom ve stížnosti uvedeném případě se činností městské policie zabývaly orgány činné
v trestním řízení. Stěžovatel v podání orgánům činným v trestním řízení napadal činnost
městské policie a Město Břeclav v souvislosti s mandátní smlouvou s firmou City Parking
Group.
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