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Výroční zpráva o činnosti Městské policie 

Modřice za rok 2019 
 
 

Vybavení strážníků 
 
Elektrokola: 
- Od loňského roku má k dispozici Městská policie dvě horská elektrokola značky X 
Fact Quantum. Pořizovací cena jednoho kola byla 40.000,- vč. DPH a pořízeny byly v 
prodejně Hervis. Kola slouží nejen pro kontrolu na cyklostezce, ale strážníci na nich 
vykonávají kontrolní činnost i v centru města. Kontrolní činnost probíhá zejména v 
odpoledních hodinách, kdy se dá očekávat největší nápor na cyklostezce. Za uplynulý rok je 
na každém kole nájezd bezmála 500 km. Kola jsou vybavena zdravotnickým materiálem a 
alkohol testerem a dalšími nezbytnými věcmi pro výkon služby. Je to alternativa k pěšímu 
výkonu služby, kde se strážníci dostanou do bližšího kontaktu s lidmi. 
 
Alkohotester: 
- Na začátku roku jsme pořídili alkohotester Draeger Alcotest 6820 v celkové hodnotě 
41.597,- Součástí objednávky byla i tiskárna, která slouží k vytisknutí výsledku měření. 
Oproti předchozímu alkotesteru, který jsme měli se jedná o profesionální tester. Tester se 
každoročně odesílá k výrobci, kde proběhne jeho kalibrace a následně na Český 
metrologický institut, který ověřuje správnost měření.  
- V případě řešení přestupků, kde hraje roli alkohol, tak není potřeba na místo volat 
PČR k provedení dechové zkoušky jako u předchozího zařízení, ale nyní to strážníci mohou 
dokončit sami.  
 
Materiální vybavení: 
- Výstroj: Součásti uniformy se strážníkům mění vlivem opotřebení. Během roku se 
obvykle dělají 2 objednávky, kde je strážníkům obnovena opotřebená výstroj. V případě 
mimořádných situací, kdy je uniforma poškozena je výměna řešena okamžitě. 
- Výzbroj: Do výzbroje se řadí služební zbraň (CZ 75 P-07 Duty), teleskopický obušek, 
nuž, pouta, obranný sprej. Z výzbroje se nejčastěji mění obranný sprej jednak v případě, že 
jej strážníci použijí nebo propadne expirace výrobku. Ostatní věci z výzbroje nemají krátkou 
dobu expirace nebo nedochází k vypotřebování. 
- Mobilní telefon: Strážníci jsou vybaveni mobilní telefonem s GPS, díky čemu je 
možné je kontrolovat jejich pohyb. Pomocí mobilního telefonu strážníci v terénu mohou 
lustrovat osoby a vozidla, zadávat informace přímo do systému MP a události řešit přímo na 
ulici, aniž by potřebovali PC. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Přehled výdajů MP 2018 2019 

Provoz   
 

  

Platy a odvody 6.034.789,- 6.642.044,- 

Spotřební materiál 224.023,- 390.490,- 

Voda 25.684,- 25.497,- 

Elektřina 52.456,- 85.249,- 

Plyn 60.334,- 57.590,- 

Pohonné hmoty 138.731,- 112.583,- 

Služby 168.411,- 162.307,- 

Opravy 233.738,- 54.489,- 

Poskytnuté dotace 0,- 0,- 

Ostatní 8.252,- 7.487,- 
 

  

Celkem provozní výdaje 6.946.418,- 7.537.736,- 
 

  

Investice xxx Xxx 
 

  

Plán 
 

80.000,- 

Rekonstrukce budovy NS 90  Xxx 
 

  

Celkem výdaje 6.946.418,- 7.537.736,- 

 
Přehled výdajů MP zpracoval Ing. Roman Mulíček. 

Vypracoval: 
Lukáš Krakowczyk 

Určený strážník 
 

 


