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1. Obecní policie 
 
 
Obecní (městská) policie je orgánem obce, který zřizuje obecní zastupitelstvo obecně 
závaznou vyhláškou. 
 
 
Městská policie Velká Bíteš je orgánem Města Velké Bíteše, která byla zřízena obecně 
závaznou vyhláškou č.1/2016 schválenou zastupitelstvem města Velká Bíteš s tím, že 
se ve městě Velká Bíteš k 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, zákon o odpadech, zákon o 
silničním provozu na pozemních komunikacích 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. V roce 2019 byla činnost 
Městské policie Velká Bíteš vykonávána v počtu čtyř strážníků.  Strážníci Pavel Hradecký, 
Jaroslav Kočí a Luděk Hradecký v uváděném roce úspěšně vykonali zkoušku o odborné 
způsobilosti strážníka před komisí ministerstva vnitra, neboť všem uvedeným strážníkům 
v roce 2019 končila platnost osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Této zkoušce 
předcházelo povinné týdenní školení stanovené taktéž zákonem č. 553/1991 Sb. obecní 
policii. Uvedeným strážníkům bylo ministerstvem vnitra po úspěšném složení odborné zkoušky 
vystaveno osvědčení o splněných stanovených odborných předpokladů  na dobu neurčitou, 
což znamená, že již nebudou muset tito strážníci po 5 letech opět vykonávat zkoušku z 
odborné způsobilosti. Všichni strážníci mají absolvovaný 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. Taktéž všichni strážníci absolvovali kurz 
první pomoci a školení na obsluhu AED defibrilátoru, který má městská policie k dispozici. 
Všichni strážníci provedli zákonem povinné cvičné střelby na střelnici ve Velké Bíteši a prošli 
výcvikem na použití donucovacích prostředků. Na návrh starosty města je zastupitelstvem 
města Velká Bíteš pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie strážník Pavel 
Hradecký.   
    Výkon služby je zpravidla 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, sportovních 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.  
 
 
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. 
 
 
     Strážníci městské policie jsou vybaveni služebními stejnokroji a ochrannými pomůckami, 
donucovacími prostředky (teleskopický obušek, pouta, slzotvorný prostředek). Pro výkon 
služby strážníci využívají: 

- 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 s příslušenstvím 
- 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 
- 1 ks mobilní telefon HUAWEI 
- 3 ks mobilní telefon SAMSUNG 
  

    Pro výkon služby městské policie v terénu strážníci využívají služební vozidlo VW CADDY 
2K, které je označeno povinnými jednotnými prvky (nápisy) a osazeno LED majákovou rampou 
zn. Optima. 
    Služebna městské policie je kompletně vybavena nábytkem, kuchyňským koutem, WC, 
sprchovým 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).  
 
 
 
4. Místní kamerový dohlížecí systém 
 
 
     Místní kamerový dohlížecí systém byl ve Velké Bíteši vybudován v roce 2012 s využitím 
dotace poskytnuté ministerstvem vnitra na prevenci kriminality ve městě Velká Bíteš. V této 
době měl MKDS 5 kamerových bodů monitorujících Masarykovo náměstí a ulici Lánice. Do 
současné doby došlo k rapidnímu rozšíření MKDS vzhledem k původnímu stavu v roce 2012, 
kdy v současné době tvoří MKDS 28 kamerových bodů monitorujících 11 vybraných lokalit. 
MKDS může využívat jak Městská policie Velká Bíteš, kdy je MKDS instalován na služebně 
městské policie, tak i policie České republiky, kdy je MKDS instalován na policejní stanici ve 
Velké Bíteši. K obsluze MKDS byly na služebnu městské policie nainstalovány 2 ks monitorů, 
PC a softwarový program Milestone Xprotect. Díky MKDS je možno monitorovat a tím i dohlížet 
na vybrané lokality na území města Velké Bíteše, jakožto i v případě potřeby dohledat zpětně 
kamerové záznamy ke spáchaným trestným činům či přestupkům, které posléze slouží jako 
důkazní prostředky svědčící proti pachatelům trestné činnosti. Právě z uvedených důvodů je 
MKDS významným prvkem při prevenci kriminality, při zajištění 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 vytipované lokality. 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 a prevence kriminality 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.  
 
 
 Statistika MKDS za rok 2019 – využití MKDS  
 
10.1   Žádost PČR Velká Bíteš - přestupek proti majetku (krádež), Masarykovo náměstí  
19.2   Zjištěno poškození dopravní značky, ul. Tyršova – předáno PČR, Dopravní inspektorát  
          (DI) Žďár nad Sázavou 
1.3     Žádost PČR DI Žďár nad Sázavou – přestupek v dopravě 
6.3     Poškození majetku města (odpadkový koš), Pod Hradbami – trestný čin poškození cizí  



          věci a trestný čin výtržnictví  – předáno PČR  Velká Bíteš 
9.3     Poškození majetku města (odpadkový koš), Pod Hradbami – trestný čin poškození cizí  
          věci a trestný čin výtržnictví – předáno PČR Velká Bíteš 
18.3   Poškození majetku města (odpadkový koš), Pod Hradbami – trestný čin poškození cizí  
          věci a trestný čin výtržnictví – předáno PČR Velká Bíteš 
27.3   Přestupek proti občanskému soužití – fyzické napadení – předáno správnímu orgánu 
6.4     Žádost PČR Velká Bíteš – trestný čin krádeže vloupáním, ul. Vlkovská  
9.4     Žádost PČR Velká Bíteš – trestný čin krádeže vloupáním, ul. Karlov 
12.4   Zjištěno znečištění pozemní komunikace, okružní křižovatka ul. Karlov-Pod Hradbami- 
          Na Valech-Masarykovo náměstí         
2.5     Přestupek proti majetku – krádež dřeva - vyřešeno MP Velká Bíteš 
7.6     Přestupek proti majetku – krádež, Masarykovo náměstí – předáno správnímu orgánu 
12.6   Žádost PČR, Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Žďár nad Sázavou – tr. čin  
          krádeže, ul. Kpt. Jaroše 
17.6   Zjištěno poškození majetku města – tr. čin poškození cizí věci (sprejerství), Masarykovo  
          náměstí – předáno PČR 
17.6   Zapomenutá finanční hotovost při výběru z bankomatu na Masarykově náměstí –  
          finanční hotovost předána oprávněné osobě 
24.6   Přestupek proti majetku – krádež, ul. Masarykovo náměstí – předáno správnímu orgánu 
25.6   Přestupek proti majetku – krádež, ul. Vlkovská – předáno správnímu orgánu 
17.7.  Zjištěno poškození majetku města (zábradlí), křižovatka ulic kpt. Jaroše-Pod Hradbami  
          předáno PČR DI Žďár nad Sázavou 
30.7   Zjištěno poškození majetku města (zábradlí), ul. Na Valech – předáno PČR DI Žďár nad  
          Sázavou  
8.8     Přestupek proti veřejnému pořádku, Masarykovo náměstí – předáno správnímu orgánu 
25.8   Zjištěna krádež mobilní telefonu, Masarykovo náměstí – předáno pro tr. čin krádeže  
          PČR Velká Bíteš 
4.9     Žádost PČR DI Žďár nad Sázavou – dopravní nehoda 
24.9   Podezření z krádeže školního batohu – bez podezření z tr. činu či přestupku – batoh  
          nalezen a vrácen majiteli 
1.10   Zjištěno zatajení nálezu mobilního telefonu – předáno PČR Velká Bíteš pro podezření   
          z tr. činu zatajení věci 
4.10   Žádost PČR, SKPV Žďár nad Sázavou – krádež vloupáním  
11.10 Žádost PČR DI Žďár nad Sázavou – poškození vozidla, ul. Tyršova 
14.10 Žádost PČR, SKPV Žďár nad Sázavou – krádež vloupání Košíkov 
26.10 Žádost PČR, DI Žďár nad Sázavou – dopravní nehoda, Masarykovo náměstí 
5.12   Žádost PČR Velké Meziříčí - trestný čin krádeže vloupáním, Masarykovo náměstí 
16.12 Přestupek proti majetku, ul. Lánice – předáno správnímu orgánu 
21.12 Žádost PČR, SKPV Žďár nad Sázavou – krádež vloupáním Masarykovo náměstí  
 
 
 
 
 
5.  Činnost městské policie 
 
     Činnost Městské policie Velká Bíteš byla zaměřena v rozsahu stanoveném zákonem o 
obecní policii zejména na zajišťování veřejného pořádku na území města a v jeho místních 
částech. Strážníci při výkonu služby dohlíželi na dodržování obecně závazných právních 
předpisů, přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi na dodržování pravidel 
občanského soužití, odhalovali přestupky či oznamovali podezření ze spáchání trestných činů 
na Policii České republiky. 
 



Přestupky 
 
§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 222 
§ 4 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě 1 
§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku 3 
§ 7 Přestupky proti občanskému soužití 6 
§ 8 Přestupky proti majetku 8 
   
 Přestupky celkem 240 

 
    Při své činnosti se strážníci Městské policie Velká Bíteš především zaměřili na 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na Masarykově náměstí a jeho 
přilehlých ulicích, kde dochází k nejvyššímu výskytu zde pohybujících se osob. Právě v této 
oblasti docházelo nejčastěji k narušování veřejného pořádku či drobným krádežím, kdy v drtivé 
většině šlo o jednání osob bez domova, které byly pod vlivem alkoholu. Z uvedeného důvodu 
zde byly každodenně prováděny pěší hlídky se zaměřením na uváděné osoby bez domova, 
při nichž byla kromě uváděným osobám pozornost věnována 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). 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. 
 
Doprava 
 
     Za uváděné období bylo strážníky městské policie odhaleno 222 přestupků na úseku 
dopravy, přičemž 211 přestupků bylo projednáno strážníkem domluvou nebo pokutou 
příkazem na místě a 9 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 
Masarykově Náměstí ve Velké Bíteši, kdy většinu přestupků tvořilo nerespektování dopravní 
značky IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem IP13B „Parkoviště s parkovacím 
kotoučem“, kdy řidiči ve svých vozidlech viditelně neumístili parkovací kotouč či parkovací 
kartu. Další problematickou ulicí se v roce 2019 z hlediska dopravy stala ulice Tyršova, kde 
došlo v roce 2019 ke změně režimu dopravy, kdy pouze část této ulice zůstala v režimu 
obousměrného provozu a úseky od dětského hřiště po Střední odbornou školu Jana Tiraye a 
od Polikliniky Velká Bíteš až k silnici č. 37 byly v režimu jednosměrného provozu. Zde byly ze 
strany strážníků městské policie řešeny přestupky, kdy řidiči stály v místech, kde je to zákonem 
č. 361/2000 Sb. zakázáno či nerespektovaly přenosnou svislou dopravní značku č.B2 „Zákaz 
vjezdu všech vozidel“ a  jezdili  do jednosměrné  ulice v protisměru.  Dalšími problematickými  
ulicemi byly ulice Kostelní a Hrnčířská, kdy řidiči ve většině případů nerespektovali dopravní 
značku IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem IP13B „Parkoviště s parkovacím 
kotoučem“ a ve svých vozidlech viditelně neumístili parkovací kotouč či parkovací kartu. Oproti 
roku 2018 se velmi zlepšila situace na ulici Pod Hradbami, kde bylo strážníky řešeno minimum 
přestupků. Toto lze přičíst provedení vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz 
zastavení“, kdy řidiči v místech vyznačených touto značkou již neparkovali svá vozidla, jak 
tomu bylo do doby, kdy zde vodorovné dopravní značení nebylo. Zde se opět potvrdil fakt, že 
řidiči motorových vozidel reagují pouze na dopravní značení a pokud se jedná o obecnou 
úpravu stanovenou v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, tak tuto 



buďto vědomě porušují či o této obecné úpravě vůbec neví (řidič nesmí na pozemní 
komunikaci stát, kde nezůstane vedle vozidla alespoň 3 m široký jízdní pruh pro každý směr 
jízdy). Ke zlepšení dopravní situace oproti roku 2018 došlo i na ulici U Stadionu, kdy se situace 
zlepšila vytvořením odstavných ploch pro motorová vozidla. Díky tomuto již vozidla 
neparkovala na chodnících, jak tomu bylo v roce 2018.  K přestupkům v dopravě docházelo i 
na jiných ulicích města, kdy se zejména jednalo o porušení zákazů zastavení či stání, 
nerespektování dopravního značení či neoprávněné stání na vyhrazených parkovištích pro 
vozidla přepravující osobu s tělesným postižením, zde se však jednalo o jednotlivé přestupky. 
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, kde docházelo  z důvodu rekonstrukce budovy základní školy k mnoha 
nepřehledným situacím ohrožujícím bezpečnost přecházejících dětí. 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. 
  
    
Ostatní činnosti 
 
Městská policie Velká Bíteš vykonávala i další činnosti, jež nelze zahrnout do výše uvedených 
přehledů, kde se jednalo zejména o tyto činnosti:  
 

- odchyt toulavých nebo nezajištěných zvířat (strážníky provedeno 11 odchytů psů) 
- kontroly restaurací se zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 

18-ti let a na dodržování zákazu kouření v restauracích 
- upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady (např. závady na pozemních 

komunikacích, závady na dopravním značení apod.) 
- usměrňování a odklony dopravy (průvody, cyklistické závody) 
- kontroly míst, kde docházelo k umísťování odpadu mimo vyhrazená místa (zejména 

prostor před areálem TS Velká Bíteš) 
- dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích (např. Tradiční 

bítešské hody, Novoroční ohňostroj, Průvod světýlek, cyklistický závod Kalas Cup 
apod.) 

- pravidelná hlídková činnost v okolí budovy základní školy v době konce výuky 
(zejména v době, kdy byla prováděna rekonstrukce budovy ZŠ na ul. Na Valech) 

- preventivní přednášky (2 x beseda Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš) 
- nepravidelné preventivní kontroly chatové oblasti Klečany (ochrana majetku vlastníků 

chat, prevence před vloupáním do chat) 
- převozy osob pod vlivem alkoholu nekontrolujících své chování do Protialkoholní 

záchytné stanice Brno-Černovice (6 převozů) 
- preventivní kontroly místních hřbitovů (ochrana před vandalismem a drobnými 

krádežemi) 
- preventivní hlídková činnost na území města a na území jeho místních částí 

 
 
 
 
Součinnost s Policií České republiky a jinými orgány 
   
      Spolupráce s Policií České republiky, Obvodní oddělení Velké Meziříčí byla na velmi dobré 
úrovni, kdy docházelo k setkání vedoucího Obvodního oddělení Velké Meziříčí s vedoucím 
strážníkem městské policie. Na těchto setkáních byl konzultován stav veřejného pořádku a 
bezpečnosti osob ve městě s vyhodnocením výskytu kriminality a nežádoucích jevů ve městě.  
Jednalo se tedy o spolupráci týkající se zejména výměny poznatků o bezpečnostní situaci na 
území Města Velké Bíteše, dále pak o spolupráci při posilování hlídek při akcích zaměřených 



na ochranu veřejného pořádku, při uzavírkách pozemních komunikací či při pořádání 
sportovních, kulturních či společenských akcí (cyklistické závody, tradiční bítešské hody, 
koncerty apod.). Spolupráce na úseku dopravy spočívala v pomoci při zajišťování míst 
dopravních nehod, při usměrňování dopravy a při předávání informací o dopravní situaci ve 
městě. V rámci trestné činnosti na území města docházelo ke spolupráci mezi městskou policií 
a PČR (Obvodní oddělení Velké Meziříčí, Služba kriminální policie a vyšetřování Žďár nad 
Sázavou) při oznamování podezření ze spáchání trestného činu, při předávání místa trestného 
činu, při odhalování trestné činnosti či při vytěžování místního kamerové systému ze strany 
městské policie k spáchaným trestným činům a následnému předání kamerového záznamu 
k vyšetřované události. Dále bylo s PČR spolupracováno při předvedení a předání osoby 
v celostátním pátrání či předání nalezeného odcizeného vozidla. Ke spolupráci docházelo i 
s dopravní policií, kdy se jednalo o oznámení o dopravní nehodě (nehoda vozidel, poškození 
majetku města vozidlem – zábradlí, dopravní značení), předání místa dopravní nehody, či 
vytěžení MKDS k dopravní nehodě a následnému předání kamerového záznamu děje 
dopravní nehody.    
     Mimo spolupráci s PČR bylo nejčastěji 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, kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství). 
Součinnost a 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 a nakládka stromů u pozemní komunikace, stavění 
hodové máje apod.). Městská policie Velká Bíteš spolupracovala i s organizacemi města (IC 
KK) při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě. Jednalo se zejména o akci 
Tradiční bítešské hody 2019, 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 strážníci MP zajišťovali ve spolupráci s PČR bezpečný průběh 
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, Gulášfest, pálení čarodějnic, dětský den, 
vánoční trh či cyklistický závod Kalas cup, kdy MP opět ve spolupráci s policií usměrňovala 
silniční provoz. Městská policie taktéž spolupracovala s Úřadem práce Velká Bíteš, kde na 
tomto úřadě prováděla na žádost tohoto úřadu časté kontroly, neboť zde docházelo k slovnímu 
napadání zaměstnanců úřadu ze strany osob evidovaných na tomto úřadě. Městská policie 
taktéž spolupracovala s Útulkem pro psy Křižínkov (MVDr. Folvarský), kam umísťovala 
odchycené volně pobíhající psy, u nich že se nepodařilo zjistit jejich majitele.  
Při své činnosti MP spolupracovala i s ostatními složkami integrovaného záchranného 
systému. Se zdravotnickou záchrannou službou se jednalo o spolupráci při ošetření osob pod 
značným vlivem alkoholu, které byly následně po prohlédnutí lékařem s jeho souhlasem a 
doporučením převezeny do Protialkoholní záchytné stanice Brno-Černovice. Dále bylo 
spolupracováno s HZS kraje Vysočina při usměrňování silničního provozu při dopravních 
nehodách či při předání místa požáru. 
  
 
6. 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 přijatá oznámení 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. 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. 
     Závěrem je nutno konstatovat, že činnost městské policie nelze hodnotit pouze podle 
číselných ukazatelů, ale je třeba si uvědomit, že strážníci občanům pomáhají i v situacích, kdy 
si oni samy nevědí rady a strážníci se pro ně tedy stávají určitým „servisem“ (poskytnutím  
pomoci či rady s dalším postupem řešení vzniklého problému, ač se v dané věci nejedná o 
podezření z trestného činu či přestupku), což je významnou složkou jejich práce, často spíše 
nedoceněnou. Taktéž se často zapomíná na fakt, že samotná přítomnost strážníka na 
veřejných prostranstvích je důležitým faktorem při prevenci kriminality v obci a zajištění 
veřejného pořádku v obci, což není možno relevantně žádným ukazatelem zdokumentovat a 
vyčíslit. 
 
 
Ve Velké Bíteši dne 15.4.2020 
 
 
Vedoucí strážník: str. Pavel Hradecký 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Velká Bíteš – sprejerství 
 

 

 
 



Velká Bíteš, Pod Hradbami – opakované poškození    
odpadkových košů 

 
 

 



Velká Bíteš, opakované krádeže alkoholu v místních 
prodejnách 

 
 

 



 

Psi odchycení MP Velká Bíteš 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Poškození dopravního značení a zařízení, závady na 
pozemní komunikaci 

 
 

 



 

Přestupky na úseku dopravy 
 

 
 

 
 



 
Přestupky na úseku dopravy 
 

 
 

 
 


