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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 2020 byla činnost 
Městské policie Velká Bíteš vykonávána v počtu čtyř strážníků do 30.6.2020, kdy ukončil 
pracovní poměr str. Jaroslav Kočí. V současné době je tedy činnost městské policie 
vykonávána třemi strážníky. 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 z většiny zabezpečen 12-ti hodinovými službami v pracovních dnech, 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.   
 
 
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 kapesní čtecí zařízení na detekci mikročipů – čtečka F1 
- 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 (dále MKDS) 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, kdy je tento celoročně využíván městskou policií k monitoringu uváděných lokalit. 
V roce 2020 došlo s využitím dotace poskytnuté ministerstvem vnitra k rozšíření MKDS o tři 
kamerové body na ul. Vlkovská, Tišnovská a Na Valech. Vzhledem k navýšení kamerových 
bodů a tím navýšení přenášených dat byla taktéž provedena modernizace serveru a úložiště 
MKDS.   
    Kamerové body MKDS však 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.  
 
 
 

Příklady využití MKDS za rok 2020  
 

4.2.    Zjištěn pád muže na Masarykově náměstí – přivolána RZS kraje Vysočina  
12.2.  Zjištěno poškození zábradlí na ulici Na Valech – předáno PČR, Dopravní inspektorát  
          (DI) Žďár nad Sázavou 
15.2.  Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádež vloupáním, Velká Bíteš, Sadová 
23.2.  Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádež vloupáním, Velká Bíteš, Sadová   
24.2.  Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádež vloupáním, Velká Bíteš, Karlov 
3.3.    Zjištěno poškození zábradlí na ulici Na Valech - předáno PČR, Dopravní inspektorát  
          (DI) Žďár nad Sázavou 
1.4.    Zjištěno poškození dopravní značky na Masarykově náměstí -  předáno PČR, Dopravní    
          inspektorát (DI) Žďár nad Sázavou 
2.4.    Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin loupeže Jihlava – výskyt podezřelé osoby  
          na Masarykově náměstí 
7.4.    Oznámení o krádeži venkovní lampy, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí – nejednalo se  
          o krádež, lampa poškozena dveřmi nákladního vozidla  
9.4.    Oznámení o poškozeném motorovém vozidlu, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí – řidič  
          z místa nehody ujel – předáno PČR, DI Žďár nad Sázavou 
1.6.    Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádeže Osová Bítýška 
12.6.  Dopravní nehoda Velká Bíteš, Tyršova – předáno PČR, DI Žďár nad Sázavou 
23.6.  Zjištěn dopravní přestupek na ul. Lánice – předáno na MěÚ Velké Meziříčí, Odbor  
          Dopravy 
1.7.    Žádost PČR, DI Žďár nad Sázavu – dopravní nehoda 
31.7.  Zjištěno poškození zábradlí na ulici Na Valech - předáno PČR, DI Žďár nad Sázavou 
 



18.8   Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádeže vloupáním, Velká Bíteš, kpt.     
          Jaroše 
18.8.  Poškození zábradlí na křižovatce ulic Pod Hradbami-kpt. Jaroše-Jihlavská - předáno   
          PČR, DI Žďár nad Sázavou 
19.8.  Poškozená dopravní značka Velká Bíteš, Lánice - předáno PČR, DI Žďár nad Sázavou 
15.9.  Ztráta mobilního telefonu, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí – mobilní telefon nalezen 
18.9.  Zjištěno poškození zábradlí na ulici Na Valech - předáno PČR, DI Žďár nad Sázavou 
23.9.  Dopravní nehoda Velká Bíteš, Tyršova - předáno PČR, DI Žďár nad Sázavou 
3.11.  Dopravní nehoda Velká Bíteš, Masarykovo náměstí - předáno PČR, DI Žďár nad  
          Sázavou 
14.12 Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádež vloupáním, Velká Bíteš, Hrnčířská 
17.12 Žádost PČR SKPV Žďár nad Sázavou – tr. čin krádež vloupáním, Velká Bíteš,  
          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. Rok 2020 byl z hlediska městské policie specifický, neboť 
vykonávala i činnosti v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu výskytu epidemie 
COVID-19. Vykonávala tedy ze zákona jí vyplývající povinnosti, které byly zaměřeny na 
dodržování opatření vyhlášených vládou ČR či ministerstvem zdravotnictví. Jednalo se 
zejména o povinné nošení roušek, zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, zákaz 
shlukování se osob či omezení provozu ochodů a služeb. Mimo tyto činnosti však MP 
spolupracovala i s vedením města Velké Bíteše a to zejména na jaře při první vlně epidemie, 
kdy zajišťovala distribuci ochranných a dezinfekčních prostředků do zdravotnických a školních 
zařízení či distribuci ochranných prostředků občanům Velké Bíteše. Právě vzhledem k výše 
uváděné epidemii a následným restrikcím vlády ČR byl značně omezen běžný způsob života  
občanů ČR a patrně právě tímto došlo k poklesu páchání trestné činnosti na území města 
Velké Bíteše. Toto bylo způsobeno jak menším pohybem osob na veřejnosti, kdy v době 
vyhlášených restrikcí bývalo na veřejných prostranstvích nezvykle prázdno, tak i tím, že nebylo 
možno požívat alkoholické nápoje na veřejnosti a všechny restaurace musely být v době 
restrikcí uzavřeny. Naopak k navýšení oproti roku 2019 došlo u přestupkové činnosti, kdy bylo 
strážníky řešeno 262 přestupků. Z tohoto počtu bylo strážníky 169 přestupků řešeno 
domluvou, 24 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům a 69 přestupků bylo 
řešeno pokutou v celkové výši 16900 Kč.  
 
 

Přehled přestupků řešených MP za léta 2019-2020 
 
 

Přestupky 
 

2019 
 

2020 
 

Přestupky proti majetku (§ 8 z.č. 251/2016 Sb.) 8 5 

Přestupky proti občanskému soužití (§ 7 z.č. 251/2016 Sb.) 6 2 

Přestupky proti veřejnému pořádku (§ 5 z.č. 251/2016 Sb.) 3 2 



Přestupky proti pořádku v územní samosprávě (§ 4 z.č. 251/2016 
Sb.) 

1 1 

Jiné přestupky (např. zákon o ochraně zvířat, zákon o odpadech  
atd.) 
 

- 3 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu    
(§125c z.č. 361/2000 Sb.) 
 

222 248 

Přestupky celkem 240 262 

 
 
 

Doprava 
 
     Za uváděné období bylo strážníky městské policie odhaleno 248 přestupků na úseku 
dopravy, přičemž 168 přestupků bylo řešeno strážníkem domluvou, 63 přestupků pokutou a 
17 přestupků bylo oznámeno na Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství. Z uvedeného 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 
v roce 2020 byla z hlediska dopravy ulice Tyršova, kde došlo 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. Dále byly městskou policií řešeny dopravní přestupky na 
ulicích Družstevní a U Stadionu, kde se jednalo o porušování dopravní značky B28 „Zákaz 
stání“, které bylo na uváděných ulicích nově osazeny.  Městská policie taktéž řešila dopravní 
přestupky v průmyslové zóně Košíkov, kde docházelo ze strany nákladních vozidel 
k porušování dopravní značky B28 „Zákaz stání“ a dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech 
vozidel“.  K přestupkům v dopravě docházelo i na jiných ulicích města, kdy se jednalo o 
porušení zákazů zastavení či stání, nerespektování dopravního značení či neoprávněné stání 
na vyhrazených parkovištích pro vozidla přepravující osobu s tělesným postižením. 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. 
  

Další 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 (13x pes, 1x kočka) 
- 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 (místo dopravní nehody, nesjízdné komunikace apod.) 
- kontroly míst, kde docházelo k umísťování odpadu mimo vyhrazená místa (zejména 

prostor před areálem TS 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 (5 převozů) 
- preventivní kontroly místních hřbitovů (ochrana před vandalismem a drobnými 

krádežemi) 
- preventivní hlídková činnost na území města a na území jeho místních částí  
- doručování písemností do vlastních rukou na žádost orgánů obce (správní orgán) - 

strážníky doručeno 67 písemností  
- kontroly sjízdnosti místních komunikací, řešení znečistění pozemních komunikací 
- nepravidelné kontroly vnitřních prostor pošty, kde docházelo k pobývání osob bez 

domova (takto bylo reagováno na stížnosti zaměstnanců pošty, ale i na stížnosti 
občanů, kteří si stěžovali na nesnesitelný zápach pocházející od těchto osob) 

- převzetí nalezených věcí od občanů a jejich následné předávání majitelům či 
příslušným úřadům (14 nálezů) 

- kontroly dětského hřiště se zaměřením na dodržování provozního řádu hřiště a na 
výskyt nebezpečného odpadu na těchto hřištích (použité injekční stříkačky) 

 
 

 
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 či dodržování vládních opatření v souvislosti s epidemií COVID 
19. 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 ke spáchaným trestným činům a následnému předání kamerového záznamu 
k vyšetřované události. Ze začátku roku 2020 před vypuknutím epidemie byla s policií 
prováděna opatření v souvislosti s opakovanými vloupáními do rodinných domů ve Velké 
Bíteši, kdy byly určeny městské policii oblasti, které městská policie monitorovala a prováděla 
v těchto oblastech neustálé kontroly. 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). Ke 
spolupráci taktéž docházelo s Úřadem práce Velká Bíteš, kde na tomto úřadě prováděla 
městská policie na žádost tohoto úřadu časté kontroly, neboť zde docházelo k slovnímu 



napadání zaměstnanců úřadu ze strany osob evidovaných na tomto úřadě. Městská policie 
rovněž spolupracovala s Útulkem pro psy Křižínkov (MVDr. Folvarský), kam umísťovala 
odchycené volně pobíhající psy, u nichž se nepodařilo zjistit jejich majitele.  
     Při své činnosti MP spolupracovala i se zdravotnickou záchrannou službou, kdy 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.  
  
 
6. Závěr 
 
 
    Rok 2020 byl pro Městskou polici Velká Bíteš zcela odlišný oproti předchozím rokům a to 
z důvodu vzniklé epidemie způsobené virem COVID 19. Právě v souvislosti s touto epidemií 
městská policie v převážné části roku 2020 (kromě období tzv. rozvolnění krizových opatření) 
plnila zejména úkoly týkající se dodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví 
či dodržování vládních opatření vyhlášených v době nouzového stavu.  Jednalo se o 
každodenní kontroly dodržování vyhlášených opatření ze strany občanů spočívající zejména 
v kontrole povinného nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kontroly uzavření 
vybraných provozoven (restaurace, kadeřnictví apod.), kontroly zákazu shlukování se osob či 
kontroly zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Bylo potěšitelným zjištěním, že 
většina osob tato opatření dodržovala a pokud ne, tak na upozornění a výzvu strážníků ihned 
reagovaly a opatření začaly dodržovat (jednalo se zejména o nošení roušek či shlukování se 
osob). Mimo tyto úkoly se městská policie stala pravou rukou vedení radnice při jarní vlně 
epidemie, kdy městská policie zajišťovala distribuci v té době nedostatkových dezinfekčních 
prostředků a ochranných prostředků dýchacích cest. Tyto prostředky svážela z různých míst 
okresu Žďár nad Sázavou (ochranné roušky – Bystřice nad Pernštejnem, Tasov, fa. STERIS 
AST CZ s.r.o. Velká Bíteš, dezinfekční prostředky – MěÚ Velké Meziříčí) na služebnu městské 
policie a odtud dle pokynů vedení radnice tyto prostředky poté rozvážela do určených míst 
(školy, poliklinika apod.). Taktéž v době nedostatku ochranných roušek v počátku vypuklé 
epidemie tyto ochranné prostředky (jednorázové chirurgické roušky) vydávala na služebně 
městské policie občanům Velké Bíteše. Následně se též podílela ve spolupráci s dobrovolníky 
na distribuci látkových roušek všem seniorům ve Velké Bíteši a jejích místních částech. Právě 
v těchto těžkých chvílích se ukázalo, že 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 jejich klidný a bezpečný život ve městě Velká Bíteš. Mimo 
plnění těchto úkolů v rámci vzniklé epidemie městská policie vždy reagovala na všechna 
přijatá oznámení a na základě těchto oznámení se snažila vzniklé situace řešit s tím, aby již 
nedocházelo k případným dalším protiprávním jednáním (k tomuto nutno dodat, že se jednalo 
o méně oznámení než v roce 2019, což lze patrně přisuzovat vzniklé epidemii a s ní 
souvisejícím vyhlášeným opatřením výrazně ovlivňujícím společnost jako např. uzavření 
restaurací, zakázané kulturní a společenské akce, omezený pohyb osob na veřejnosti). 
Občanům se městská policie snažila pomoci i při oznámeních, kdy tato oznámení nezakládala 
podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. V těchto případech se městská policie 
snažila spolupůsobit již na samém počátku vzniklých sporů, aniž by museli být tyto spory dále  
řešeny občansko-právní cestou.  Ve výše uvedených činnostech a trendu bude městská policie 
i pro rok 2021 pokračovat a i nadále je prioritou strážníků Městské policie Velká Bíteš 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 v číselných 
ukazatelích, 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 však 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 zcela relevantně žádným ukazatelem 
zdokumentovat a vyčíslit. Tomuto tvrzení však napovídá fakt, že dle vývoje kriminality na 
území města Velké Bíteše dochází od roku 2017 (od 1.6.2017 zahájena činnost městské 
policie) k neustálému poklesu spáchaných trestných činů. 
 
 

Celková kriminalita v katastrálním území města Velké Bíteše 2016-2020 
 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Trestné činy 77 71 56 54 39 

 
 
 
 
 
 
Ve Velké Bíteši dne 11.3.2021 
 
 
Vedoucí strážník:  
 
str. Pavel Hradecký 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrázek 1 Oznámení o nevhodném chování osob na 
Masarykově náměstí – osoby pod vlivem alkoholu 

Obrázek 4 Kontrola osob bez domova, Velká Bíteš, Lánice 
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 Obrázek 2 Velká Bíteš, prostor za poliklinikou, ležící 

bezvládný podnapilý muž, převoz muže do PZS Brno 

Obrázek 3 Velká Bíteš, Masarykovo náměstí – podnapilý 
muž, převoz muže do PZS Brno 



Obrázek 2 Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, 
Masarykovo náměstí 

Obrázek 4 Zákaz stání, stání v protisměru, ul. Tyršova 

Obrázek 1 Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, 
Masarykovo náměstí 

Přestupky na úseku dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 2 Stání před vjezdem, Masarykovo náměstí 

Obrázek 3 Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, 
Masarykovo náměstí 



Obrázek 3 Odchycený pes ze dne 14.12.2020 – ul. Pod 
Hradbami 

Obrázek 4 Odchycený pes ze dne 13.3.2020 – ul.kpt. Jaroše 

Odchycení psi za rok 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 Odchycený pes ze dne 8.1.2020 – ul. Lánice Obrázek 2 Odchycený pes ze dne 3.7.2020 – ul. Vlkovská 



Obrázek 2 Poškozené zábradlí, ul. Na Valech 

Obrázek 3 Poškozené zábradlí, ul. Tišnovská Obrázek 4 Vyvrácená dopravní značka, ul. Lánice 

Poškozené dopravní značení a zařízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 Poškozené zábradlí, křiž. ulic Pod Hradbami-
Jihlavská-kpt. Jaroše 



Obrázek 1 Sprejerství – ul. U Stadionu Obrázek 2 Sprejerství – ul. U Stadionu 

Sprejerství, ukládání odpadů mimo vyhrazená místa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Obrázek 3 Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa, zábor 
veřejného prostranství – ul. U Stadionu 

Obrázek 4 Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa, 
ul. Karlov (u areálu TS Velká Bíteš) 



Obrázek 2 Zóna s dopravním omezením, Masarykovo náměstí – 
neumístěn parkovací kotouč 

Obrázek 4 Zákaz stání, ul. U Stadionu 

Přestupky na úseku dopravy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1  Zákaz stání, ulice Družstevní 

Obrázek 3 Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, ul. 
Vlkovská 



Obrázek 2 Velká Bíteš, ul. Tyršova . převrácený kontejner 

Obrázek 3 Velká Bíteš, ul. Tyršova – převrácené kontejnery 

Vandalismus – převrácené kontejnery 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 Velká Bíteš, ul. U Stadionu – převrácený 
kontejner 

Obrázek 4 Velká Bíteš, ul. Pod Hradbami – převrácené 
kontejnery 


