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1. Obecní policie 
 
 
Obecní (městská) policie je orgánem obce, který zřizuje obecní zastupitelstvo obecně 
závaznou vyhláškou. 
 
 
Městská policie Velká Bíteš byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č.1/2016, která 
byla schválena zastupitelstvem města Velká Bíteš s tím, že se ve městě Velká Bíteš ke 
dni 1. lednu 2017 zřizuje Městská policie Velká Bíteš. 
 
 
     Obec zřizuje obecní (městskou) policii podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii 
k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 
      Obecní (městskou) policii řídí starosta, nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený 
zastupitelstvem obce a tvoří ji zaměstnanci zařazení do obecní policie. 
      Místní působnost obecní policie je dána územím obce, z čehož vyplývá, že strážníci 
Městské policie Velká Bíteš jsou oprávněni působit na území města Velké Bíteše a jeho 
místních částí Pánov, Ludvíkov, Košíkov, Jindřichov, Jestřabí, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov 
a Bezděkov.  
     Věcná působnost obecní (městské) policie je stanovena zákonem o obecní policii, kde v § 
2 je uvedeno, že obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a 
plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: 
 

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 
 

- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 
 

- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
 

- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

 
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření 
k jeho obnovení 

 
- podílí se na prevenci kriminality v obci 

 
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranství v obci 

 
- odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce 

 
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstva vnitra na požádání 

údaje o obecní policii 
 
Městská policie Velká Bíteš se zabývá širokým spektrem činností, které jsou stanoveny 
právními předpisy ( např. zákon o obecní policii, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, zákon o ochraně před škodlivými účinky návykových látek atd.) a vyplývají z potřeb 
města a občanů Velké Bíteše. Městská policie taktéž významně spolupůsobí v oblasti 
prevence kriminality.  Hlavním úkolem a snahou Městské policie Velká Bíteš je tedy přispívat 
k zajištění pořádku, bezpečnosti a klidu ve městě Velké Bíteši a místních částí města Velké 
Bíteše. 



2. Personální složení, zabezpečení výkonu služby 
 
 
     Dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii tuto řídí starosta, nebo jiný člen zastupitelstva 
obce pověřený zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo města Velké Bíteše pověřilo řízením 
Městské policie Velká Bíteš starostu města Ing. Milana Vlčka. Samotná činnost městské policie 
byla zahájena od 1.6.2017 v počtu tří strážníků a jednoho čekatele, který musel projít 
rekvalifikačním kurzem ve školícím středisku Městské policie Brno. Uvedený rekvalifikační 
kurz poté v měsíci červenci úspěšně zakončil zkouškou odborné způsobilosti před komisí 
ministerstva vnitra. Od měsíce července 2017 tedy Městská policie Velká Bíteš disponuje 
čtyřmi strážníky, kteří splňují veškeré podmínky vyplývající ze zákona o obecní policii 
(vzdělání, odborná způsobilost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, spolehlivost). K tomuto je 
zapotřebí podotknout, že zbylí tři strážníci měli zkoušku o odborné způsobilosti vykonánu ze 
svého dřívějšího zaměstnání u jiných městských policií (Zbýšov, Velké Meziříčí) a tito tedy 
mohli ihned po nástupu k Městské policii Velká Bíteš vykonávat veškeré pravomoci a 
oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. Všichni strážníci se zúčastnili zákonem 
stanovených cvičných střeleb v nezbytném rozsahu. Tři strážníci absolvovali speciální kurz na 
veterinární fakultě v Brně, kde po úspěšném absolvování kurzu obdrželi certifikát o odborné 
způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a certifikát o odborné způsobilosti pro 
sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu. Čtvrtý strážník již měl tato 
osvědčení z předchozího působení u Městské policie Zbýšov. Na návrh starosty města 
zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřilo plněním některých úkolů při řízení obecní policie 
strážníka Pavla Hradeckého.   
    Výkon služby je zabezpečen 12-ti hodinovými službami, které pokrývají zejména denní dobu 
v čase 07-19 hodin. Noční a víkendové služby jsou vzhledem k počtu strážníků dle potřeby 
plánovány nepravidelně a to zejména v době konání kulturních či jiných akcí.  K případnému 
navýšení výkonu služby městské policie by bylo zapotřebí přijetí ještě jednoho strážníka 
městské policie, čímž by došlo k navýšení fondu pracovní doby městské policie. Poté by bylo 
možno pravidelně obsazovat i noční víkendové směny a rovněž by bylo možno rozšířit i směny 
ve všední dny, kdy by bylo možné plánovat denní a odpolední službu. Přijetím nového 
strážníka by došlo i k vyřešení situací, kdy některý ze strážníků onemocní, čerpá řádnou 
dovolenou či se účastní školení. V těchto případech poté dochází k omezení výkonu služby 
městské policie, kdy musí být zkrácena doba výkonu služby městské policie. K uvedenému 
ještě nutno dodat, že věk dvou strážníků městské policie se již začíná blížit důchodovému 
věku a není tedy možné vyloučit, že některý ze strážníků již nebude toto zaměstnání vykonávat 
a městskou policii opustí. V takovém případě by poté bylo možno s nově přijatým strážníkem 
pokračovat v systému služeb, které jsou v současné době plánovány a potencionální odchod 
jednoho ze strážníků by tedy nebyl tak závažný a neohrozil by samotný chod městské policie. 
Je však otázkou, zda by se našel vhodný uchazeč na uváděnou pozici strážníka, neboť 
v současné době trpí nedostatkem zaměstnanců nejen městské policie, ale i Policie České 
republiky či jiné ozbrojené složky, které oproti městské policii nabízejí potencionálním 
uchazečům jisté výhody (zejména možnost výsluhy) a i přesto nejsou schopny své stavy 
zaměstnanců naplnit.   
 
 
3. Služebna městské policie, materiální vybavení a další prostředky 
 
 
     Služebna Městské policie Velká Bíteš se nachází na Masarykově náměstí č. 88. Jedná se 
o přízemní budovu s garáží pro služební vozidlo nacházející se jako poslední v řadě nové 
zástavby vzniklé u nově zbudovaného vydlážděného prostoru za budovou Technických služeb 
města Velká Bíteš. Při zřízení Městské policie Velká Bíteš byly vloženy nemalé finanční 
prostředky k pořízení věcí a prostředků nezbytných pro výkon služby městské policie.  



      Strážníci městské policie byli vybaveni služebními stejnokroji a ochrannými pomůckami, 
donucovacími prostředky (teleskopický obušek, pouta, slzotvorný prostředek). Pro výkon 
služby byly dále pořízeny: 

- 2 ks nabíjecí aluminiové svítilny zn. CEL-TEC,  
- 3 ks ruční radiostanice zn. HYTERA PD565 
- 4 ks služební pistole CZ P07 se dvěma zásobníky 
- 1 ks odchytová tyč pro odchyt toulavých zvířat 
- 1 pár odchytové rukavice pro odchyt toulavých zvířat 
- 1 ks digitální alkohol tester zn. DRAGER Alcotest 7510 
- 1 ks HD palubní kamerou zn. CEL-TEC CD30X 
- 1 ks minikamera zn. CEL-TEC PD776 
- 1ks minikamera zn. CEL-TEC MINI DCR 
- 2 ks fotopast zn. FORESTCAM 
- 1 ks laserový měřič vzdálenosti zn. BOSCH Profesional GLM 30 
- 1 ks defibrilátor LIFEPAK 1000  

    Pro výkon služby městské policie bylo pořízeno služební vozidlo VW CADDY 2K, které bylo 
označeno povinnými jednotnými prvky (nápisy) a osazeno LED majákovou rampou zn. 
Optima. 
    Služebna městské policie byla kompletně vybavena novým nábytkem, kuchyňským koutem, 
výpočetní technikou (PC, tiskárna, kopírka, skartovačka) a trezorem na uložení služebních 
zbraní. Na služebnu městské policie byl instalován místní kamerový dohlížecí systém (dále 
MKDS) včetně veškerého potřebného vybavení pro jeho provoz (PC, monitory, softwarový 
program Milestone XProtect). K provozu MKDS je nutno podotknout, že je významným prvkem 
při prevenci kriminality, při bezpečnosti a ochraně osob a majetku a při ochraně veřejného 
pořádku ve městě Velká Bíteš. Z tohoto důvodu se i do budoucna zvažuje rozšíření počtu 
kamer MKDS na další vytipovaná místa. Toto však sebou bude obnášet i modernizaci serveru 
a úložiště MKDS, neboť toto bude nutné z důvodu navýšení a zpracovávání většího počtu dat 
přenášených z nových kamerových bodů.  Kamerové body MKDS však samozřejmě nemohou 
pokrýt celou problematiku veřejného pořádku ve Velké Bíteši, jakožto i místních částí města 
Velká Bíteš a proto i nadále zůstává základem ochrany osob a veřejného pořádku ve městě 
přítomnost strážníků městské policie v ulicích a místních částech města Velká Bíteš.  
 
 
 
4. Změny v právních normách  
 
     V roce 2017 došlo k rozsáhlým změnám v právních normách. Nejzásadnější změnou bylo 
nabytí účinnosti nového zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
který nahradil  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Tento zákon s sebou přinesl nové pojetí 
přestupkové řízení, jako nejzásadnější pro činnost městské policie však bylo vypuštění 
institutu domluvy, který byl nahrazen správním trestem napomenutí. Napomenutí musí mít 
písemnou formu a musí být evidováno obdobně jako uložení na místě příkazem pokutou. 
V souvislosti s uvedenou novelizací zákona o přestupcích došlo i k novelizacím dalších 
zákonů, zejména pak zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kdy 
tento zákon neumožnil uložit institut NAPOMENUTÍ za přestupky spáchané porušením 
dopravních předpisů.  Bylo tedy možné od uváděného data ukládat za přestupky uvedené 
v tomto zákoně pouze pokutu (dne 1.1.2019 byla provedena další novelizace, kdy byl institut 
domluvy vrácen do uváděného zákona a je tedy již v současné době opět možné určité 
přestupky v dopravě řešit na místě domluvou). Taktéž došlo ke zrušení zákona č. 379/2005 
Sb. (tzv. tabákový zákon), který byl nahrazen zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně před 
škodlivými účinky návykových látek. Tento zákon sebou přinesl úplný zákaz kouření 
v restauracích, přičemž zpočátku účinnosti tohoto zákona byly na služebnu městské policie 
hlášeny případy nedodržování kouření v restauracích. Díky preventivním kontrolám 
v restauracích však došlo k nápravě a v současné době již nejsou městskou policií 



registrovány stížnosti, že by se v nějaké restauraci kouřilo. V roce 2017 byl také nově spuštěn 
Centrální registr přestupků a v souvislosti s jeho spuštěním vznikla městské policii povinnost 
písemně oznamovat některé přestupky do tohoto registru (přestupky proti veřejnému pořádku, 
proti občanskému soužití, proti majetku a další vybrané přestupky). Vzhledem k výše 
prezentovaným změnám museli strážníci městské policie projít četnými školeními k novým 
právním úpravám. 
 
5.  Součinnost a spolupráce 
 
 
     K součinnosti a spolupráci v uplynulém roce 2017 s ostatními odbory Městského úřadu 
Velká Bíteš je nutno podotknout, že Městská policie Velká Bíteš začala plnohodnotně plnit své 
úkoly od měsíce srpna 2017, kdy již byly zajištěny veškeré prostředky a přístupy do evidencí 
potřebných pro výkon služby. Nejčastěji bylo spolupracováno se správním a  majetkovým 
odborem Městského úřadu Velká Bíteš (poškozené dopravní značení, závady na místních 
komunikacích, odstavené vraky vozidel, doručování písemností, předávání nalezených věcí, 
oznamování přestupků). Spolupráce probíhala i s Technickými službami města Velké Bíteše 
při různých činnostech ohrožujících bezpečnost a plynulost silničního provozu, kdy byl ze 
strany strážníků usměrňován silniční provoz (např. kácení stromů u hřbitova ve Velké Bíteši, 
kácení stromů v Ludvíkově, oprava dopravního značení ul. Lánice apod.).  
     Městská policie Velká Bíteš spolupracovala i s organizacemi města (IC KK) při pořádání 
kulturních a společenských akcí ve městě. Jednalo se zejména o konání Tradičních bítešských 
hodů 2017 a 2018, kdy vzhledem ke zvýšené koncentraci osob na uváděné akci prováděla 
MP každodenně zvýšený dohled nad veřejným pořádkem v místech výskytu hodových oslav 
či sklípků. Dále se strážníci MP spolupodíleli ve spolupráci s PČR, policejní stanice Velká Bíteš 
na zdárném průběhu hodového průvodu, kdy společně s policií usměrňovali provoz na 
pozemních komunikacích dotčených hodovým průvodem. Dalšími akcemi pořádanými za 
asistence MP byl „průvod světýlek“, novoroční ohňostroj, Bítešský beerfest, pálení čarodějnic 
či cyklistický závod Kalas cup, kdy MP opět ve spolupráci s policií usměrňovala silniční provoz.  
MP taktéž spolupracovala s Úřadem práce Velká Bíteš, kde na tomto úřadě prováděla časté 
kontroly, neboť zde docházelo k slovnímu napadání zaměstnanců úřadu ze strany osob 
evidovaných na tomto úřadě. V neposlední řadě MP spolupracovala s Útulkem pro psy 
Křižínkov (MVDr. Folvarský), kam umísťovala odchycené volně pobíhající psy, u nich že se 
nepodařilo zjistit jejich majitele. Městskou policií bylo v uváděném období odchyceno 21 psů.  
     Při své činnosti MP spolupracovala se složkami integrovaného záchranného systému a to 
především s Policií České republiky, Obvodní oddělení Velké Meziříčí. Spolupracováno bylo i 
s Policií České republiky, Skupinou dopravních nehod Žďár nad Sázavou, Policií České 
republiky, Službou kriminální policie a vyšetřování Žďár nad Sázavou a Zdravotnickou 
záchrannou službou.   
     Spolupráce s Policií České republiky, Obvodní oddělení Velké Meziříčí byla na velmi dobré 
úrovni, kdy každý měsíc docházelo k setkání vedoucího Obvodního oddělení Velké Meziříčí 
s vedoucím strážníkem MP. Na těchto setkáních byl konzultován stav veřejného pořádku a 
bezpečnosti osob ve městě s vyhodnocením výskytu kriminality a nežádoucích jevů ve městě 
a na základě těchto setkání byly přijímány opatření k eliminaci těchto jevů. Jak již bylo výše 
uvedeno, spolupracováno bylo s policií zejména při usměrňování silničního provozu při 
dopravních nehodách, při zajišťování místa trestného činu, při oznamování podezření ze 
spáchání trestného činu (10x oznámení o podezření ze spáchání trestného činu), při 
odhalování trestné činnosti či předvedení a předání osoby v celostátním pátrání.  
 
 
6. Veřejný pořádek, odhalené přestupky  
 
     V počátku zahájení své činnosti se strážníci Městské policie Velká Bíteš především zaměřili 
na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na Masarykově náměstí a jeho 



přilehlých ulicích. Byly zde každodenně prováděny pěší hlídky se zaměřením na dodržování 
obecně závazných vyhlášek a nařízení města (vyhláška upravující pohyb psů na veřejném 
prostranství, dodržování zákazu podomního či pochůzkového prodeje), na narušování 
veřejného pořádku, na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování povinností 
stanovených zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (užívání 
tabákových výrobků a požívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18, dodržování zákazu 
kouření na zastávkách hromadné dopravy). Při provádění pěších hlídek v této oblasti strážníci  
současně kontrolovali neutěšený stav parkování v této oblasti (zejména na Masarykově 
náměstí), kde řidiči ať již úmyslně či neúmyslně ignorovali a nedodržovali dopravní značení a 
v zóně s dopravním omezením stáli se svými vozidly, aniž by v těchto vozidlech umístily 
parkovací kotouče či parkovací karty, jak jim toto ukládalo dopravní značení. Další 
problematickou ulicí se stala ulice Pod Hradbami, kde řidiči nechávali svá vozidla odstavená 
takovým způsobem, že v některých případech nebylo možné touto ulicí projet. Postupem času 
městská policie rozšiřovala pole své působnosti na další lokality ve městě Velká Bíteš jakožto 
i na místní části města. Zde nejčastěji řešila přestupky v dopravě (stání na chodníku, stání 
v křižovatce, stání před vjezdy) a neoprávněné zábory veřejného prostranství motorovými 
vozidly.  
    Strážníci taktéž přispívali k bezpečnému a ukázněnému přecházení žáků základních škol 
přes přechody pro chodce v blízkosti základní školy u křižovatky ulic Na Valech-Kostelní-
Vlkovská-Tišnovská. Další oblastí činnosti strážníků bylo spolupůsobení při odhalování a 
odstraňování vozidel vykazujících znaky vraku stojících na pozemních komunikacích. V těchto 
případech kontaktovali provozovatele dotčených vozidel, kteří posléze vozidla z pozemních 
komunikací odstranili. V neposlední řadě strážníci prováděli  kontroly dětského hřiště na ulici 
Tyršova a kontroly dalších lokalit, kde se zdržují osoby drogově závislé. Při těchto kontrolách 
byly ve dvou případech nalezeny použité injekční stříkačky, které byly strážníky sebrány a 
následně bezpečně odevzdány k likvidaci. 
 

Statistika přestupků za rok 2017-2018 
(srpen 2017 - prosinec 2018) 

 
Přestupky 

 
Pokuty 

 
Napomenutí 

 
Oznámení spr. 

orgánům 
 

Celkem za období 

§125c 102 75 13 190 

§8        3 - 6 9 

§7   
   

- - 9 9 

§4 
 

4 2 1 7 

§5 1 - - 1 

Celkem        110        77         29          216 

 
§125c zákona č. 361/2000 Sb. – přestupek v dopravě  
§ 8 zákona č. 251/2016 Sb. – přestupek proti majetku 
§ 7 zákona č. 251/2016 Sb. – přestupek proti občanskému soužití  
§ 4 zákona č. 251/2016 Sb. – přestupek proti pořádku ve státní správě a přestupek proti 
pořádku v územní samosprávě (porušení nařízení, obecně závazné vyhlášky obce) 
§ 5 zákona č. 251/2016 Sb. – přestupek proti veřejnému pořádku 
 
 



7. Přestupky na úseku dopravy 
 
     Za uváděné období bylo projednáno 190 přestupků na úseku dopravy, přičemž 177 
přestupků bylo projednáno strážníkem příkazem na místě a 13 přestupků bylo oznámeno na 
Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Z uvedeného tedy 
vyplývá, že převážnou většinu zjištěných přestupků je městská policie oprávněna a schopna 
projednat sama, aniž by zatěžovala projednáním přestupků jiné správní orgány.  Nejčastěji 
bylo přestupkové jednání zjištěno na Náměstí ve Velké Bíteši, kdy drtivou většinu přestupků 
tvořilo nerespektování dopr. značky „Zóna s dopravním omezením“, kdy řidiči ve svých 
vozidlech viditelně neumístili parkovací kotouč či parkovací kartu. Další problematickou ulicí 
z pohledu stání vozidel byla ulice Pod Hradbami, kde řidiči stály se svými vozidly, aniž by 
zanechaly vedle svého vozidla alespoň 3m široké jízdní pruhy pro každý směr jízdy. 
V některých případech se kolem těchto vozidel nedalo vůbec projet a došlo k zastavení 
provozu na uváděné ulici. Situace se rapidně zlepšila v okamžiku, kdy se na nejkrizovějším 
místě na této ulici umístila vodorovná dopravní značka V12c „Zákaz zastavení“. Další 
problematickou lokalitu tvořila ulice U Stadionu, kde docházelo k častému stání na chodníku. 
Situace se zlepšila až od okamžiku, kdy byly na uvedené ulici vytvořeny nové odstavné plochy 
pro vozidla. K přestupkům v dopravě docházelo i na jiných ulicích města, kdy se opět zejména 
jednalo o porušení zákazů zastavení či stání, nerespektování dopravního značení, či 
neoprávněné stání na vyhrazených parkovištích pro vozidla přepravující osobu s tělesným 
postižením.  
    V měsíci říjnu 2018 městská policie provedla první měření rychlosti motorových vozidel 
v místech, kde si obyvatelé Velké Bíteše a jejích místních částí opakovaně stěžují na 
nedodržování rychlosti ze strany řidičů motorových vozidel a v těchto měřeních rychlosti bude 
městská policie i nadále v nepravidelných termínech pokračovat. K tomuto je nutno uvést, že 
měření bude probíhat pouze tam, kde toto bylo schváleno Policií České republiky, neboť 
městská policie je oprávněna měřit rychlost vozidel pouze v místech schválených Policií České 
republiky.   
 
 
8. Závěr 
 
     Městská policie je složkou pro obyvatele a návštěvníky města Velké Bíteše, která má při 
své činnosti nejen chránit život, zdraví a majetek uváděných obyvatel města, ale taktéž zajistit 
klidný a bezpečný život ve městě Velká Bíteš.  O toto se při své činnosti v rámci svých možností 
městská policie snažila a zcela jistě bude v tomto nastaveném trendu i pokračovat. Při své 
činnosti městská policie reagovala na všechna oznámení (jednalo se o 167 oznámených 
událostí v daném období) a na základě těchto oznámení se snažila vzniklé problémy řešit 
s tím, aby již nedocházelo k případným dalším protiprávním jednáním. Občanům se snažila 
pomoci i v případech, kdy jejich oznámení nezakládalo podezření ze spáchání přestupku či 
trestného činu a jednalo se o věc v rovině občanskoprávního sporu. V tomto případě se 
městská policie snažila spolupůsobit při narovnání těchto sporů již na samém počátku 
vzniklého sporu, aniž by museli být tyto spory řešeny občansko-právní cestou. V následujících 
letech hodlá městská policie více působit v rámci prevence kriminality ve městě Velká Bíteš, 
kdy budou ze strany městské policie prováděny besedy s občany všech věkových kategorií, 
zejména však dětmi, mládeží a seniory. Do současné doby byly provedeny besedy se seniory 
v místním kulturním domě, dále byla provedena beseda na setkání Svazu diabetiků v místním 
kulturním domě a dvě besedy na Dětské psychiatrické léčebně na ul. U Stadionu 285 ve Velké 
Bíteši. Prioritou strážníků Městské policie Velká Bíteš je i pro budoucí období zajistit veřejný 
pořádek a bezpečí občanů ve městě Velká Bíteš a co nejvíce eliminovat jevy narušující 
bezpečný a klidný život ve městě, k čemuž bude každý ze strážníků v rámci své činnosti 
maximálně přispívat. V této souvislosti bude s vedením města konzultován současný stav na 
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, kde se schází osoby drogově závislé a osoby bez 



domova, které zde na veřejnosti požívají alkoholické nápoje. Jejich podnapilosti jsou poté 
nuceni přihlížet kolem procházející osoby a zejména pak děti, pro které jednání takovýchto 
osob není zrovna příkladné. Jelikož samotné požívání alkoholických nápojů na veřejnosti není 
přestupkem, není vždy možné tyto osoby ze strany strážníků zákonným způsobem vykázat. 
Toto je možné pouze v případě, že se uváděné osoby pod vlivem alkoholu dopouštějí jiného 
protiprávního jednání jako např. znečisťování veřejného prostranství, vzbuzení veřejného 
pohoršení či přestupku proti občanskému soužití, kdy kolemjdoucí osoby slovně napadají, což 
se i ze strany těchto osob v určitých případech stalo (takové osoby byly převezeny do 
Protialkoholní záchytné stanice Brno-Černovice). Vzhledem k uváděným skutečnostem by 
bylo z pohledu městské policie vhodné zvážit, zda by na Masarykově náměstí a náměstí 
Osvobození (blízkost školy) nemělo být obecně závaznou vyhláškou města zakázáno požívat 
alkoholické nápoje (s výjimkou pořádání různých kulturních, společenských akcí a letních 
zahrádek restaurací), neboť již jen přítomnost těchto podnapilých osob působí na kolemjdoucí 
odpudivě a tímto i narušuje poklidné soužití na uváděných veřejných prostranstvích.  Uváděné 
osoby se poté zdržují na těchto místech po většinu dne a postupně se požíváním alkoholických 
nápojů uvádí do stavu, kdy ohrožují veřejný pořádek. V některých případech poté tyto osoby 
zůstávají z důvodu silné podnapilosti bezvládně ležet na uváděných veřejných prostranstvích 
či pod vlivem silné podnapilosti páchají přestupky proti občanskému soužití (obtěžují a 
nadávají kolemjdoucím) či přestupky proti majetku, kdy chodí krást další alkohol do místních 
prodejen.  
 
 
 
Vedoucí strážník: str. Pavel Hradecký 


