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Městská policie Modřice 
Nám. Svobody 90 
664 42 Modřice 
Tel.: 602 555 193 

 
 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie 

Modřice za rok 2019 
 
 

Zřízení a působnost městské policie Modřice 
 

Městská policie Modřice je orgánem Města Modřice, který je zřízen dle zákona 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvem města obecně 
závaznou vyhláškou č. 3/2012 schválenou dne 10. září 2012. 
 
 Hlavní činnost městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku v katastrálním území města Modřice a plnění dalších činností, které jsou stanoveny 
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními 
zákony (např. zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 

Směnnost 
  

Městská police pracuje v nepřetržitém režimu, kde jedna směna trvá 12 hodin. 
Obvykle jsou v jedné směně dva strážníci, kteří vykonávají činnost v ulicích. Při plánovaných 
kulturních a sportovních akcích může být směna posílena větším počtem strážníků. 

 

Personální obsazení městské policie 
 

 V roce 2019 zůstalo personální složení stejné jako v roce 2018. 

 

 Celkový počet strážníků je stejně jako v minulém roce na čísle 9. Všichni strážníci 

vlastní potřebné osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní 

policii, ve znění pozdějších předpisů, které je nezbytné k výkonu pravomocí strážníka. 
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Věková struktura strážníků: 

Průměrný věk strážníků je 41,6 let a věková struktura je uvedena v tabulce. 

 

Věková struktura strážníků Počet strážníků 

21 – 30 let 2 

31 – 40 let 3 

41 – 50 let 2 

51 – 60 let 1 

61 let a více 1 

Celkem 9 

 

Činnost a úkoly městské policie 

 

 Hlavní činnost Městské police Modřice je zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v katastrálním území města Modřice a plnění dalších činností, které jsou stanoveny 

zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku: 

- Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

- Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 

- Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

- Se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

- Se podílí 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 

- Se podílí na prevenci kriminality 

- Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranství v obci 

- Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

 

 

Spolupráce s OOP PČR Rajhrad 

 

 Spolupráce s obvodním oddělením Policie České republiky Rajhrad, byla jako 

v předešlých letech na velmi vysoké úrovni. Je to složka integrovaného záchranného 

systému, se kterou Městská policie Modřice spolupracuje nejvíce.  

 

 Jedná se především o spolupráci při zadržení pachatelů trestné činnosti, pomoc při 

pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách, při předvedení osob, dále při obnově 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v případě dopravní nehody. 

 

 Jako další významná část spolupráce mezi Městskou policií Modřice a OOP Rajhrad 

je pomoc v případě, že OOP Rajhrad nemá volné hlídky k vyřešení oznámení a událost je 

možné vyřešit v kompetenci Městské policie Modřice.  
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Spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou 

záchrannou službou 

 

 Městská policie Modřice spolupracuje i s dalšími složkami integrovaného 

záchranného systému jako Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba. 

 

 Při spolupráci s Hasičským záchranným sborem se strážníci Městské policie Modřice 

řídí pokyny velitele zásahu, kde nejčastěji strážníci provádí usměrňování provozu na 

pozemních komunikacích, případně uzavření pozemní komunikace, dále strážníci například 

zabezpečují zákaz vstupu na určená místa. 

 

 Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou spočívá v poskytnutí první pomoci, 

než se na místo dostaví zdravotnická služba, asistence při převozu agresivního pacienta do 

zdravotnického zařízení. 

 

Spolupráce s Městským úřadem Modřice 

 

 Městská policie Modřice spolupracuje nejvíce s Přestupkovou komisí Města Modřice. 

Spolupráce obnáší zejména oznamování protiprávních jednání. Další formy spolupráce jsou 

například asistence při ústním jednání, pokud se jej zúčastní osoba, která jednání narušuje, 

je Městská policie Modřice oprávněna osobu vyvést. 

 

 Dále Městská policie Modřice spolupracuje s dalšími odbory Městského úřadu 

Modřice. Mezi formu spolupráce se řadí například, rozvoz dopisů pro osoby, které mají trvalé 

bydliště na Městském úřadě nebo si poštu záměrně nepřebírají, kontrola dopravního značení 

v katastru města Modřice, kontrola nefunkčního veřejného osvětlení, oznámení o černých 

skládkách nebo oznámení o vozidlech, které mají znaky autovraku. Mezi další formy 

spolupráce patří i kontrola a nahlášení závad na pozemních komunikacích. 

 

Spolupráce s ostatními organizacemi 
 
 Městská policie Modřice spolupracuje i s dalšími výše nezmíněnými organizacemi, 
mezi které se řadí například Městský úřad Šlapanice. Spolupráce mezi Městskou policií 
Modřice a Městským úřadem Šlapanice probíhá nejčastěji formou, kdy Městská policie 
Modřice oznamuje spáchané přestupky či podezření ze spáchání přestupku, které není 
oprávněna projednat. 
 
 Mezi další organizace, se kterými Městská policie Modřice spolupracuje jsou soudy, 
státní zastupitelství, exekutorský úřad či insolvenční správci. Městská policie Modřice pro 
tyto organizace zajišťuje zejména zjištění pobytu osob, doručování písemností, zprávy o 
chování a pověsti osob, případně asistence pověřeným úředním osobám při výkonu jejich 
pravomoci. 
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Prevence kriminality a BESIP 
 

 Městská policie Modřice při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se 
podílí na prevenci kriminality a bezpečnosti silničního provozu. Městská policie Modřice se 
snaží působit občany všech věkových kategorií, zejména na děti a mládež. 
  
 Městská policie Modřice pořádá přednášky pro žáky základní školy. Mezi témata 
přednášek se řadí např.:  
 

- Telefonní čísla tísňového volání – jak se zachovat při hovoru, co do telefonu říct, jak 
postupovat v případě, že jsou v nouzi sami nebo s někým 

- Kontakt s cizími lidmi, s cizími psy – jak se v situaci zachovat 
- Co dělat v případě nálezu injekční stříkačky nebo jiného nebezpečného odpadu 
- Šikana a kyberšikana – co je šikana, jak poznat šikanu, jak se zachovat v případě, že 

je někdo šikanovaný 
- BESIP – jak se chovat na pozemních komunikacích, povinnosti chodce, cyklisty 

 
Městská policie Modřice pořádá pro žáky základní školy Sportovní den, kde jsou žáci 

rozděleni do týmů a soutěží v různých disciplínách – kvízy, atletické soutěže, gymnastické 
soutěže.  
 

Dále Městská policie Modřice pořádá exkurze pro žáky mateřské školy, kde je žákům 
ukázána služebna Městské policie, vybavení, které si mohou vyzkoušet a je jim vysvětleno, 
k čemu se používá a na závěr je prohlídka služebního vozidla. 

 
Strážníci městské policie Modřice se zapojili do celostátní akce „Jehla“, která je 

zaměřená na sběr nebezpečných použitých jehel. Během akce byla na celém území 
nalezena pouze jedna jehla. Během roku 2019 jsme našli celkem 4 kusy nebezpečných 
jehel. 

 
V loňském roce se strážníci zaměřili na autovraky a opuštěná vozidla. Vzhledem k tomu, 

že tato problematika je legislativně nedokonalá, bylo právně složité se s tím vypořádat, 
nicméně se to podařilo a z ulic zmizelo celkem 16 vozidel, které zabíraly parkovací místa. 

 
 
  

Kvalifikace strážníků a výcvik 
 

 Vlivem změny zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, již strážníci nejsou 
přezkušování po 3 letech, ale lhůta se prodloužila na 5 let a předtím musí všichni strážníci 
projít výcvikem k užití donucovacích prostředků. Po splnění 4 úspěšně vykonaných zkoušek 
strážníci dostanou osvědčení o odborné způsobilosti na dobu neurčitou, nicméně i v této 
době mají zákonnou povinnost být řádně proškoleni. 
 
 V roce 2019 bylo přezkoušeno šest strážníků, kteří úspěšně zkoušku odborné 
způsobilosti zvládli. Vzhledem k tomu, že se jednalo teprve o třetí úspěšnou zkoušku, čeká 
tak strážníky v dalších letech další přezkoušení. 
 
 Dále strážníci absolvovali různá školení převážně v právní oblasti. 
 
  
 Závěrem bych opět vyzdvihl úspěch Ludmily Procházkové, která se v loňském roce 
účastnila střeleckých závodů v Mikulově, kde obsadila 1. místo. 
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Závěr 
 

 V roce 2020 budou strážníci městské policie plnit všechny úkoly stanovené 
příslušnými zákony. Zároveň jsme přesvědčeni, že pokud budeme přistupovat k občanům 
jako v předešlých letech maximálně vstřícně, přispějeme ke zvýšení důvěry a uznání u 
občanů ve schopnosti vykonávat svou práci na velmi vysoké úrovni. 
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Statistické údaje 
 

   

 Rok 2018 Rok 2019 

   

Celkový počet řešených událostí 1209 1294 

   

Celkový počet přestupků projednaných v příkazním řízení 395 451 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti  
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti) 

314 423 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 47 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

0 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 1 1 

z toho přestupků proti občanskému soužití 2 0 

z toho přestupků proti majetku 29 20 

z toho ostatních 4 7 
 

  

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených 
přísl. orgánům 

75 77 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti)  

38 55 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 3 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

0 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 5 2 

z toho přestupků proti občanskému soužití 11 4 

z toho přestupků proti majetku 12 15 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0 0 

z toho ostatních 6 1 
 

  

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu  
oznámených Policii ČR 

12 12 

 
  

Počet fyzických útoků na strážníky 0 0 
 

  

Počet případů použití služební zbraně strážníkem 0 0 

z toho oprávněné 0 0 

z toho neoprávněné 0 0 
 

  

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 155 600 112 400 

 
 
  

  



Stránka 7 z 7 

 

Nepovinné údaje:   

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku: 4620 4631 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní 
policii: 

0 0 

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva  
podle § 3a z. o obecní policii: 

  

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní 
policii: 

0 0 

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva  
podle § 3b a § 3c z. o obecní policii: 

  

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR 42 35 

Provozování pultu centralizované ochrany  Ano = 1/Ne = 0 0 0 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 0 5 

Počet osob převezených do záchytné stanice 6 12 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 4 3 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 1 3 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 1 

Počet odchycených zvířat 23 25 

Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii 0 0 

Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní policii 0 0 

Nepřetržitý provoz úřadovny obecní/městské policie  Ano = 1/Ne = 0 1 1 

 

 
 
 

Vypracoval: 
Lukáš Krakowczyk 

Určený strážník 
 

 


