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Rada města Boskovice 

 

Zpráva o celkové činnosti Městské policie a stavu 
veřejného pořádku na území města Boskovice za rok 

2018 
 

Tak jako každoročně předkládáme zprávu o celkové činnosti Městské policie a stavu 

veřejného pořádku na území města Boskovice za příslušný kalendářní rok.  

Městská policie Boskovice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další 

úkoly, a to zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování 

pravidel občanského soužití, dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení 

města, podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, podílí se na prevence kriminality ve městě, provádí dohled nad dodržováním 

čistoty na veřejných prostranstvích ve městě a v neposlední řadě odhaluje protiprávní jednání, 

a to zejména přestupky a jiné správní delikty. 

Městská policie Boskovice toto zabezpečuje na území o rozloze 27.820 km2. Obyvatelstvo je 

běžné populační struktury, v počtu 11.609 obyvatel (stav k 1. 11.2017), z toho je 5569 mužů, 

což činí 47,5% a 6040 žen, což činí 52,5%. Boskovice jsou svým umístěním spádové město. 

Za prací, nákupy a studiem sem každodenně dojíždí velké množství lidí. Jedná se i o město 

s pověřeným úřadem třetího stupně, což nese samo o sobě i poskytování servisu pro všechny 

obce severní části okresu Blansko. Dále je zde velké množství obchodních řetězců a firem, 

které zlepšují životní úroveň, na druhou stranu se s tímto pojí množství majetkových deliktů. 

 

Tabulkový personální stav městské policie je 16 strážníků vč. ředitele a jeho zástupce, kteří 

jsou dle potřeby v přímém výkonu služby. Po personální stránce nebyl rok 2018 vůbec 

jednoduchý. V roce 2018 odešli od městské policie 3 strážníci. Po celý rok 2018 nebyla 

tabulka naplněna na 100 %. Celoročně se personální situace pohybuje -3 až -2 strážníci. Kdy 

jedno tabulkové místo bylo doplněno až k 1. 12.2018.  Doplňování stavu není jednoduché. 

Důvodů je několik. Celkově menší počet zájemců na tuto pracovní pozici a menší počet 

uchazečů, kteří zvládnou přijímací řízení. V případě, že je uchazeč vybrán, musí nastoupit do 

3 měsíčního kurzu. Doplnění strážníků je proto zdlouhavé, kdy se tato doba pohybuje často 

více jak 6 měsíců.  V současné době je tabulkový stav -2. I z tohoto důvodu se i nadále 

uskutečňují společné směny s OO PČR Boskovice, a to v intenzitě minimálně 1× za měsíc. 

Co se týká zázemí a vybavení (vč. služebních vozidel), to bylo v roce 2018 na uspokojivé 

úrovni. MP dlouhodobě řeší nevyhovující služebnu, výměnu služebního vozidla, obnovu 

MKDS. Zde je nutno zmínit, že orgány města toto vnímají a byla přislíbena náprava.  
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I přes nízký početní stav zaměstnanců MP se snažíme pokračovat v trendech z minulých let a 

to v pochůzkové službě ze strany strážníků a v komunikaci s občany města v jednotlivých 

částech.  

 

 

 

ZPRÁVA Z VÝSLEDNOSTI 
  

 

V roce 2018 bylo přijato 1.240 oznámení, mimo tyto oznámení od občanů ještě městská 

policie přijala 130 oznámení od Policie ČR.  

V rámci činnosti městské policie bylo zjištěno a následně postoupeno 18 spisů obsahující 

jednání vykazující znaky trestného činu. Tyto spisy vč. případných pachatelů byly předány 

orgánům činným v trestním řízení, a to zejména OOP ČR Boskovice. 

Počet přestupků nebo jejich skladba se výrazně oproti předchozím rokům nemění, převažují 

přestupky v dopravě a s větším odstupem pak přestupky uvedené v zákoně o přestupcích.  

Městská policie celkem řešila 2.014 přestupků (zhruba 12% navýšení oproti minulému roku). 

Napomenutím bylo vyřešeno 9 přestupků, v blokovém řízení bylo vyřešeno 1698 přestupků, 

za které bylo uloženo 517.600,-Kč (což je 50% nárůst přestupků), a 207 přestupkových spisů 

bylo odesláno příslušným správním orgánům. 

Nejčastěji se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku – 178 přestupků (nárůst oproti 

minulému roku), přestupky proti majetku – 67 přestupků (pokles oproti minulému roku) a 

dále přestupky proti občanskému soužití – 38 přestupků (pokles oproti minulému roku). Dále 

se jednalo o ostatní přestupky uvedené v zákoně o některých přestupcích. 

Od 1. 1.2018 do 31. 12.2018 bylo do centrálního registru přestupků vloženo městskou polici 

223 zápisů o pravomocném rozhodnutí o přestupku. Jednalo se o přestupky uvedené v zákoně 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a v zákoně č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek.  

Naprostou většinu roku zatížilo město Boskovice úplná uzávěrka ul. Dukelská. Tato uzávěrka 

přinesla velké komplikace nejen místním, ale i tranzitní dopravě. Oficiální objízdné trasy byl 

delší až o několik desítek kilometrů. Neoficiální objízdná trasa pak vedla přes místní část 

kamenice, ale i zde byly časté dopravní komplikace (dlouhé fronty v dopravních špičkách, 

stížnosti na hluk, rychlost a bezpečnost). MP zde prováděla každodenní kontroly a to nejen na 

dodržování dopravního značení, ale i na se zaměřením na bezpečnost a plynulost silničního 

provozu.  

 

 

 

 

 

 

Monitoring zjištěných a následně řešených přestupků podle zákona  
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č. 251/2016Sb., od 1. 1.2018 do 31. 12.2018 
 

 
 

Vývoj přestupků proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku 

zpracovaných Městskou policií Boskovice v letech 2014-2018 
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V Boskovicích, tak jako v jiných městech, se objevuje vandalství, a to nejen poškozováním 

imobiliáře města Boskovic (koše, lavičky, veřejná zeleň, dopravní značky), ale i 

poškozováním majetku občanů (plotů, vozidel). V roce 2018 se jednalo o 67 případů, které se 

i s případnými pachateli předávají příslušným odborům MěÚ Boskovice k zajištění nápravy. 

Vzhledem k tomu, že se často jedná o místa, které nesnímají kamery MKDS a většinou o 

poškození majetku se policie dozví až s odstupem několika hodin nebo dní, je celková 

objasněnost takového jednání kolem 40 %. 

V roce 2018 probíhaly kontroly na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen tabákový zákon).  

Tyto kontroly probíhaly nejen v gesci městské policie, ale probíhaly i rozsáhlé kontroly 

s Policií ČR. Kontroly byly zaměřeny na podávání alkoholických a tabákových výrobků 

osobám mladším 18 let. Dále probíhaly kontroly na dodržování zákazu kouření a zákazu 

užívání alkoholu na místech uvedených v tabákovém zákoně. Během těchto kontrol bylo 

zjištěno v 10 případech porušení tabákového zákona, z toho 6 případy dořešila městská 

police.  

V roce 2018 bylo uskutečněno 33 převozů podnapilých osob do Protialkoholní záchytné 

stanice (zdravotnického zařízení), kterou provozuje Psychiatrická nemocnice Brno. 

V roce 2018 bylo odchyceno 71 zvířat. Ve 41 případech se jednalo o psa a ve 30 případech se 

jednalo o kočky. Ve 35 případech (se podařilo zjistit majitele psa, který mu byl následně 

vrácen. Městská policie v roce 2018 umístila 29 psů do záchytné stanice, kterou provozuje 

vedle sběrného dvora v Doubravech. Jednalo se o psy, kteří zde byli umístěni do doby, než se 

podařilo kontaktovat majitele, anebo se nepodařilo majitele psa dohledat (psi nebyli 

očipovaní, kdy se zejména jedná o psy z širokého okolí kolem Boskovic). V 6 případech se 

podařilo psy umístit do náhradní péče podle zákonných předpisů Dle provedených 

kontrolních zjištění je o psy dobře postaráno. V současné době se v záchytné stanici 

nenachází žádný volný pes. O umístěných psech je podána informace na facebookovém 

profilu městské policie. 

Provoz záchytné stanice je plně hrazen ze strany města. Zde patří poděkování správcům 

záchytné stanice a dalším občanům, kteří chodí venčit psy umístěné v záchytné stanici. 

V roce 2018 proběhla sbírka věcí, kdy darované věci od občanů (zejména krmení, hračky a 

další věci) byly předány správci záchytné stanice, který si je převezl do záchytné stanice a 

použije je na vylepšení podmínek pro zde umístěné psy.  

 
Záchytná stanice pro psy Boskovice 

Městská policie dále odchytává na území města kočky. Pokud se jedná o dospělé jedince, tito 

jsou následně převezeni k veterinárnímu lékaři a pokud to jejich zdravotní stav dovolí, jsou 
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následně kastrovány (aby se dále nerozmnožovaly). Po této kastraci jsou po následné 

rekonvalescenci vypuštěni zpět v místě odchytu. Kastraci hradí město Boskovice. Pokud se 

jedná o mladé nebo nemocné jedince, zde městská policie tyto kočky umisťuje do zařízení 

sdružení Podané pacičky. Obrovské poděkování patří nejen jim ale také Základní organizaci 

chovatelů koček Boskovice, kteří se na této činnosti také podílejí. Město nemá kapacity ani 

prostory k umístění odchycených koček. V roce 2018 bylo takto odchyceno a umístěno 

30 koček, která pro ně našla náhradní domov. 

 
Městská policie Boskovice byla v rámci Integrovaného záchranného systému vyžádána 

k 162 asistencím, a to zejména složkami IZS (dopravní nehody, mimořádné události, požáry, 

velká voda, ohrožení života a zdraví). 

Městská policie Boskovice dále obsluhuje „Pult centralizované ochrany“. Tento pult není 

provozován na komerční bázi (ani dle zákona být nesmí), napojeny jsou tedy pouze objekty 

v majetku města a městské instituce. V současné době je zde připojeno 29 objektů. V roce 

2018 bylo přijato na tento pult 82 hlášení o narušení objektu, kdy ve všech případech se 

jednalo o planý poplach. K narušení objektu v rámci pultu centralizované ochrany nedošlo. 

V rámci Pultu centralizované ochrany je připojen i hlásič poruchovosti výtahů ve všech 

budovách MSSS, domova důchodců a penzionu. V případě jeho zastavení a uvíznutí osob je 

na místo vysílána hlídka městské policie, která na místě provádí další úkony k záchraně osob.  

Městská policie dále nahrazuje zdravotnický personál v Penzionu na ul. Mánesova, a to 

v nočních hodinách a o víkendech. V případě zdravotních komplikací nebo dle potřeby si 

mohou senioři přivolat pomocí tísňového hlásiče hlídku městské policie. V roce 2018 

vyjížděla městská policie k 15 případům, ve všech případech se jednalo o naléhavé akutní 

případy. Městská policie zde poskytovala první pomoc do příjezdu ZZS.  

Městská policie Boskovice dále obsluhuje Městský kamerový a dohledový systém (dále jen 

MKDS). V současné době MKDS se skládá z 21 kamerových bodů snímající veřejné 

prostranství na území města. Záznamy z těchto kamerových bodů jsou automaticky 

archivovány, kdy po dovršení kapacity úložiště, jsou tyto záznamy automaticky přemazány. 

Strážníci obsluhující MKDS v roce 2018 pořídili 970 záznamů zachycujících protiprávní 

jednání. S těmito záznamy bylo dále pracováno v rámci přestupkového nebo trestního řízení. 

Pokud pominuly důvody anebo bylo řízení ukončeno, záznamy jsou ihned odstraňovány.  
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V roce 2018 se Městská policie Boskovice významnou měrou, podílela na prevenci 

kriminality ve městě. Významnou cílovou skupinkou jsou osoby mladším 18 let (mládež) 

a osoby starších 65 let (senioři). To je kolem 40 % obyvatel na území města. Prevence je 

zaměřená na sociální prevenci, bezpečnost v silničním provozu, ochranu před trestnou 

činností, nebezpečí internetu, problematiku návykových látek, co dělat v případě, že se stanou 

obětí trestné činnosti. Jednotlivé okruhy jsou upřesňovány dle cílových skupin, kterým je 

prevence určena. Celkem se jednalo o 57 akcí prevence kriminality, kdy lze jmenovat např. 

„Kdo je vidět vyhrává“, „ Akce pro postižené děti, seniory a mnoho dalších“. Městská policie 

provádí besedy na ZŠ i Středních školách. Témata jsou od dopravní výchovy a jak zvládnout 

bezpečně cestu do školy v 1. ročníku, přes možná nebezpeční na ulici, přes netolismus a 

nebezpečí na internetu a na sociálních sítích až po kyberšikanu, sexuální delikty, závislosti a 

další témata.  

 

 

DOPRAVA 
 

 

Městská policie Boskovice se podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na 

pozemních komunikacích. Vzhledem k architektuře města, úzkým ulicím a průchodem silnice 

č. 150, kdy v Boskovicích je důležitý dopravní uzel, je situace, co se týče dopravy, silně 

komplikovaná. A to nejen v dynamické dopravě, ale i ve statické, kdy vozidla často stojí 

v rozporu s dopravními předpisy. Co se týká dynamické dopravy, zde by Boskovicím 

pomohlo, odklonění tranzitní dopravy z ulic města (R43) nebo alespoň stavebně upravit 

některé problematické křižovatky. V řešení je v budoucnosti montáž měřičů rychlosti. Toto 

bude dále zpracováno v samostatném materiálu, který byl předložen RM. Další proces 

přípravy proběhne po stabilizování a naplnění personálního stavu. Od montáže měřičů 

rychlosti se očekává zklidnění dopravy. Sama Městská policie provádí namátkové měření 

rychlosti (v roce 2018 pouze 3 akce s měřením rychlosti), a to zejména na frekventovaných 

komunikacích na úsecích schválených Policii ČR. Nemá jít o persekuci řidičů, ale o 
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preventivní dohled, kdy již samotná hlídka s radarem zklidní dynamickou dopravu. V roce 

2018 bylo zjištěno celkem 12 přestupků v dopravě překročením povolené rychlosti.  

 

 

 
Laserový měřič rychlosti PROLaser III, který používá MP Boskovice 

 

Ve statické dopravě je to zejména stání v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o provozu na 

pozemních komunikacích). Mezi nejčastější zjištěné a následně řešené patří zastavení a stání 

vozidel v blízkosti křižovatek a porušení vodorovného nebo svislého dopravního značení, 

nedodržení dopravních zón, parkování na chodníku a v neposlední řadě neponechání 

předepsané šíře jízdního pruhu.  

Celkem Městská policie Boskovice zjistila a následně řešila 1.666 přestupků dle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích (což je nárůst zhruba o 16%), kdy 1.422 jich řešila 

v blokovém řízení (nárůst o 50%), za které uložila 313.900,00 Kč (což je nárůst o 25%) a 

132 jich postoupila příslušnému správnímu silničnímu orgánu.  

 

Nejčastěji řešené přestupky v dopravě řešené městskou policii Boskovice 

 
Nezastavení na pokyn STŮJ (červená) 12 

Porušení zákazů vjezdu B1 – B 32 252 

Porušení B 28 (zákaz zastavení) 193 

Porušení B29 (zákaz stání) 247 

Porušení dopravních zón 96 

Stání v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů od její hranice  254 

Nezaplacení poplatku z parkování  446 

Stání na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno 54 

Neponechání předepsané šíře jízdního pruhu  27 
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Monitoring zjištěných a následně řešených přestupků dle zákona o provozu 

na pozemních komunikacích 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE 
 

Městská policie Boskovice, stejně jako v minulosti, úzce spolupracuje s obvodním oddělením 

PČR Boskovice, obě policie jsou dle platné koordinační dohody v každodenním kontaktu. 

Jsou plánovány společné hlídky, kontroly, ale i preventivní a represivní akce. Společně jsme 

zajišťovali např. Běh za sedmizubým hřebenem, UNIJAZZ, Boskovickou pouť, Husí 

slavnosti, Vánoční jarmark, koncerty apod. Spolupráci obou složek je možno hodnotit velmi 

dobře. 

Spolupráce s ostatními územními složkami Policie ČR (dopravní policie, psovodi, služba 

kriminální policie a vyšetřování) je na dobré úrovni. Městská policie dále spolupracuje 

s jednotlivými odbory MěÚ Boskovice a s příspěvkovými organizacemi. Nejčastěji jsou 

řešeny různé záležitosti s odbory TOŽP, OSM, ORMI, OKT, SOC-SPOD, DOP a se všemi 

příspěvkovými organizacemi města.  

Spolupráce s jednotlivými odbory MěÚ Boskovice a s příspěvkovými organizacemi města je 

na dobré úrovni. 
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SHRNUTÍ, VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 
 

Stručně lze na závěr uvést, že i přes neutěšenou personální situaci u MP, celková čísla za 

loňský rok ukazují u přestupků vzestup, stejně tak u deliktů podle zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. V této souvislosti vzrostla i samotná administrativa v rámci řízení 

o přestupcích. Pokud se jedná o nedopravní přestupky, zde se promítá skutečnost 

vzrůstajícího násilí a jeho závažnost. Nárůst počtu přestupků proti veřejnému pořádku je 

způsoben tím, že strážníci toto více řeší. Hlídka skoro každý týden řeší v nočních hodinách 

nějaké fyzické napadení nebo fyzickou potyčku. Většinou zde největší roly v chování osob 

hraje alkohol nebo jiné návykové látky. Výslechy svědků, kvalitní šetření a učinění opatření, 

aby se pachatele podařilo ustanovit je časově náročné. I přes tuto náročnost je objasněnost 

vysoká jedná se o 95 %.  Často se jedná o tak závažné jednání, které naplní znaky uvedeného 

v trestním zákoníku a věc si přebírají orgány činné v trestním řízení. V Boskovicích se také 

začíná promítat fakt, že je zde ubytován větší počet zahraničních pracovníků.  

Prioritou roku 2019 bude stabilizovat a navýšit personální stav Městské policie a následné 

zachování míry bezpečnosti ve městě a dále dohled nad veřejným pořádkem na území města, 

včetně zajištění větších společenských akcí (UNIJAZZ, Husí slavnosti, Běh za sedmizubým 

hřebenem atd.). Městská policie Boskovice se chce preventivními akcemi i nadále významně 

podílet na prevenci kriminality ve městě, a to nejen svou přítomností v ulicích. Důraz bude 

kladen na pochůzkovou a pořádkovou činnost strážníků ve městě.  

Samostatnou kapitolou je služebna městské policie, kdy tato byla zřízena v roce 1991 pro tři 

strážníky. V dnešním počtu 16 lidí, je už kapacitně zcela nedostatečná, kdy už zde není 

možno dodržet hygienické a jiné předpisy. Do RM bude předložen materiál řešící samostatně 

problematiku služebny a následnou reorganizaci MP Boskovice.  

 

 

 

     Vypracoval:  David Krátký 
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