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1. ÚVOD  

Cílem zprávy je poskytnout ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie 

Boskovice a změn, které se uskutečnily v roce 2020. Zpráva se v jednotlivých bodech věnuje 

nejen činnosti městské policie, ale také personálnímu stavu, materiálnímu a technickému 

vybavení, probíhající spolupráci a výhledu do následujícího období.  

 

2. ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE  

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 prevenci 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 11 437 obyvatel (stav k 1. 1. 2020), z toho je 5 448 mužů, 

což činí 47,6 % a 5 989 žen, což činí 52,4 %. Osoby mladší 15 let tvoří 15,3 % obyvatelstva. 

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.  

 

3. COVID-19 

Vypuknutí pandemie koronaviru COVID-19 v ČR mělo zásadní vliv na provoz a činnost městské 

policie. Z důvodu možné nákazy, která by měla vliv na činnost MP, musela být přijata 

preventivní opatření.  Strážníci byli rozděleni z důvodu minimalizace společných kontaktů do 

dvou skupin, aby v případě onemocnění některého ze strážníků v jednotlivé skupině mohla být 

služba zabezpečena strážníky z druhé skupiny. Vedoucími jednotlivých skupin byli ředitel a 

zástupce ředitele. Strážníci v první jarní fázi pandemie odsloužili mimo svou běžnou pracovní 

dobu navíc pohotovostní služby, při kterých byli v přímém dosahu s možností okamžitého 

nástupu do zaměstnání.   

V platnosti byla mnohá nařízení, která v některých aspektech úplně změnila život populace. 

Práce strážníků byla spíše preventivní, s kontrolami dodržování vydaných nařízení. Ve větší 

míře byly tyto zjištěné přestupky řešené na místě domluvením konkrétním osobám 
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s okamžitou nápravou (tyto přestupky nejsou vedeny v žádných statistikách), ale bohužel 

v některých případech se muselo přejít k přísnějším represím.  

 

4. PERSONÁLNÍ STAV  

Tabulkový personální stav Městské policie Boskovice je 17 zaměstnanců, z toho 16 strážníků 

včetně ředitele a jeho zástupce, kteří jsou dle potřeby v přímém výkonu služby a 1 

administrativní pracovník (nástup k 1. 1. 2020) a 1 správce Záchytné stanice Boskovice 

(dohoda o provedení práce). Městská policie vykonává svoji činnost v nepřetržitém provozu, 

strážníci slouží ve 2 směnném režimu, směny jsou rozloženy na denní a noční. V každé směně 

slouží minimálně 3 strážníci, z nichž je vždy jeden na operátorském pracovišti, kde přijímá 

oznámení, řeší s přestupci dopravní přestupky, obsluhuje kamerový systém a pult 

centralizované ochrany (PCO). Další dva strážníci vykonávají hlídkovou činnost ve městě.   

 

4.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupce ředitele MP 

Administrativa MP 

(1 civilní pracovnice) 

 

Velitelé směn 

(5 strážníků) 

 

Strážníci  

(9 strážníků) 

 

Ředitel MP 

Správce kotců 

(1 civilní pracovnice) 
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5. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ  

Ke dni 31. 12. 2020 měla MP Boskovice ke služebním účelům hlídkový vůz Škoda Yeti pořízen 

v roce 2017 a hybridní vozidlo Toyota C – HR pořízené v roce 2019, které se velmi osvědčilo 

vzhledem k ušetřeným provozním nákladům. Třetí vozidlo Renault Kango pořízené v roce 2011 

je využíváno pro přepravu odchycených a uhynulých zvířat. Všechna vozidla jsou vybavena 

radiovými komunikačními prostředky.  

Mezi technická zařízení, která jsou standardně využívána městskou policií, patří digitální 

radiosíť, vozidlové kamery, laserový měřič rychlosti vozidel, digitální měřiče alkoholu v dechu, 

drogový analyzátor, digitální fotoaparát, čtečka identifikačních čipů na psy, odchytové 

prostředky na psy a mnoho dalších věcí. V roce 2020 bylo zakoupeno 10 kusů vest s balistickou 

ochranou.  

Nadále probíhá obměňování kamer městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), 

v letošním roce doplněné o nové umístění kamer v opraveném letním kině.   

 

6. VÝSLEDNOST  

V roce 2020 bylo přijato 1 368 oznámení, mimo tyto oznámení od občanů ještě městská 

policie přijala 108 oznámení od Policie ČR.  

Městská policie odhalovala protiprávní jednání páchané na území města a zadržela mnoho 

pachatelů, kteří se na území města dopouštěli protiprávního jednání. Celková objasněnost je i 

díky MKDS a osobní a věcné znalosti strážníků na velmi vysoké úrovni. Zde je potřeba 

vyzdvihnout dopadení pachatelů, které se dopouštěli majetkové trestné činnosti a mnoha 

dalších. Městská policie také pomáhala, kdy v desítkách případů poskytovala první pomoc a 

zajišťovala převoz k lékařskému ošetření. Starala se také o občany, tak silně podnapilé, že byli 

v ohrožení života, které musela převézt do lékařského zařízení (záchytné stanice) k odeznění 

akutní intoxikace alkoholem.  MP pátrala po pohřešovaných osobách, kdy několik dětí i seniorů 

vrátila zpět k jejich rodinám. Řešila chování nepřizpůsobivých občanů na veřejném 

prostranství, chování mládeže na sportovištích a dětských hřištích. Kontrolovala požívání 

alkoholu a kouření osob mladších 18 let, předávala sociálnímu orgánu zjištěné podněty 

spojené s výchovou dětí a z jejich strany páchané protiprávní jednání.  Podílela se na vrácení 

nalezených věcí a dokladů zpět jejich majitelům. Městská policie dále přispívala k bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zvýšeným dohledem, namátkovým 

měřením rychlosti, odstraňováním vraků z ulic města, řízením provozu při dopravních 

nehodách a dále zadržením řidičů, kteří nevlastnili příslušné řidičské oprávnění nebo řídili pod 

vlivem návykových látek. Šetřila zjištěné černé skládky ve městě, prověřovala možné týrání 

zvířat, předávala sociálnímu orgánu zjištěné podněty spojené s výchovou dětí a z jejich strany 

páchané protiprávní činností. Přesná čísla jsou v jednotlivých částech zprávy níže.  
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V rámci činnosti městské policie bylo zjištěno a následně postoupeno 25 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 navýšila oproti předchozím rokům, a to 

především porušením opatření v rámci nouzového stavu.  

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo do centrálního registru přestupků vloženo městskou polici 

155 zápisů o pravomocném rozhodnutí o přestupku.  

V roce 2020 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). Vzhledem ke skutečnostem, že většinu 

roku byly provozovny uzavřeny, dohled spočíval v kontrolách veřejných prostranství, kde 

docházelo ke srocování mládeže.  

V roce 2020 bylo uskutečněno 26 převozů podnapilých osob do Protialkoholní záchytné 

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

Městská policie celkem řešila 3 616 přestupků. Napomenutím nebo domluvou bylo vyřešeno 

292 přestupků, v příkazním řízení bylo vyřešeno 1 676 přestupků, za které bylo uloženo 

650.500 Kč (v loňském roce 727.800 Kč) a 1 648 přestupkových spisů bylo odesláno 

příslušným správním orgánům. 

 

Mimo dopravní přestupky Městská policie zjistila a následně řešila 427 přestupků, kdy 245 

jich řešila domluvou nebo v příkazním řízení a 185 jich postoupila příslušnému správnímu 

orgánu – přestupkové komisi anebo dalším subjektům. Skladba přestupků: jednalo se o 

přestupky proti veřejnému pořádku – 100 přestupků (mírný pokles oproti minulému roku), 

přestupky proti majetku – 75 přestupků (mírný nárůst oproti minulému roku), přestupky proti 

občanskému soužití – 42 přestupků (mírný nárůst oproti minulému roku), přestupky 

vyplývající z porušení opatření v době nouzového stavu – 86 přestupků, přestupky na ochranu 

proti alkoholismu a jiným návykovým látkám – 28 přestupků (mírný nárůst oproti minulému 

roku), přestupky proti územní samosprávě - 60 přestupků (mírný nárůst oproti minulému 

roku), přestupky o silniční dopravě - 14 přestupků (mírný nárůst oproti minulému roku), 

přestupky porušením vstupu do ochranného pásma vodního zdroje – 9 přestupků (setrvalý 

stav oproti minulému roku), přestupky neoprávněně loví ryby nebo zvěř – 5 přestupků (mírný 

nárůst oproti minulému roku) a dále přestupky na ochranu zvířat proti týrání – 5 přestupků 

(mírný nárůst oproti minulému roku)  
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6.1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  PŘESTUPKŮ (MIMO DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ)  

 

 

6.2. MONITORING ZJIŠTĚNÝCH A NÁSLEDNĚ ŘEŠENÝCH PŘE STUPKŮ MIMO DOPRAVNÍ 

PŘESTUPKY  
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7. DOHLED NA BEZPEČNOST A PLYNULOST PROVOZU  

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 

křižovatka pod poštou s návrhem na vytvoření kruhové křižovatky.  

Sama Městská policie provádí namátkové měření rychlosti, a to zejména na frekventovaných 

komunikacích na úsecích schválených Policii ČR. V roce 2020 proběhlo 6 namátkových kontrol 

na dodržování rychlosti. Nemá jít o persekuci řidičů, ale o preventivní dohled, kdy již samotná 

hlídka s radarem zklidní dynamickou dopravu. V roce 2020 bylo zjištěno celkem 18 přestupků 

v dopravě překročením povolené rychlosti.  

Automatický kamerový systém na náměstí 9. května v prostoru zákazu vjezdu před budovou 

základní školy, zaznamenal 1 287 vozidel, která toto dopravní značení porušila. Všechny tyto 

přestupky byly postoupeny do správního řízení, a to odboru dopravy.  

V rámci výkonu služby bylo zadrženo 14 řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek.  

Z ulic města bylo odstraněno 14 vraků motorových vozidel.  

V rámci ulic města bylo zjištěno a následně dále řešeno 14 přestupků v silniční dopravě. 

Jednalo se o přestupky související s neoprávněným dopravním značením, znečištěním 

komunikace a další.  

Ve statické dopravě je to zejména stání vozidel 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 stání v zeleni. V roce 

2020 vystavila MP Boskovice 1 500 výzev k dostavení se k řešení přestupku nesprávným 

stáním vozidla.  

Celkem Městská policie Boskovice zjistila a následně řešila 3 114 přestupků dle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích, kdy 1 739 jich řešila domluvou nebo v příkazním 

řízení a 1 377 jich postoupila příslušnému správnímu silničnímu orgánu. 
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7.1 TABULKA STRUKTURY PŘESTUPKŮ V  DOPRAVĚ  

 

 

 

7.2. MONITORING PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ DLE MÍSTA SPÁCHÁNÍ  

 

Stání na vyhrazeném parkovišti pro invalidy 115 

Porušení zákazů vjezdu B1 – B 32 1372 

Porušení B 28 (zákaz zastavení) 314 

Porušení B29 (zákaz stání) 188 

Porušení dopravních zón 120 

Stání v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů od její hranice 258 

Nezaplacení poplatku z parkování 150 

Stání na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno 104 

Stání bez parkovacího kotouče 426 

Telefonování za jízdy 38 
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8. PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY  

Městská policie Boskovice obsluhuje „Pult centralizované ochrany“ (dále PCO), který 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 

2020 bylo přijato na PCO 82 hlášení o narušení objektu, která musela být prověřena strážníky 

na místě, kdy se ve všech případech jednalo o planý poplach. K narušení objektu v rámci PCO 

nedošlo. V rámci PCO je připojen i hlásič poruchovosti výtahů ve všech budovách Městské 

správy sociálních služeb (dále jen MSSS) vč. domova důchodců a penzionu. V případě jeho 

zastavení a uvíznutí osob je na místo vyslána hlídka městské policie, která na místě provádí 

další úkony k záchraně osob.   

Městská policie dále nahrazuje zdravotnický personál v Domech s pečovatelskou službou (dále 

jen DPS) na ul. Mánesova a na ul. Havlíčkova, a to v odpoledních a nočních hodinách a o 

víkendech. V případě zdravotních komplikací nebo dle potřeby si mohou senioři přivolat 

pomocí tísňového hlásiče hlídku městské policie. Tato služba je velmi kvitována ze strany 

obyvatel DPS a pracovníků MSSS.  

 

9. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM   

Městská policie Boskovice 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 2020 pořídili 3 566 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.  

 

10. ZÁCHYTNÁ STANICE PRO PSY A PÉČE O ZVÍŘATA  

V roce 2020 bylo odchyceno 80 zvířat. V 46 případech se jednalo o psa, v 26 případech se 

jednalo o kočky a v 8 případech se jednalo o jiná zvířata (čápy, labutě, srny, draví práci, ovce, 

kozy).  

Městská policie provozuje Záchytnou stanici pro psy, kam v roce 2020 umístila 32 psů do 

útulku, který 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 10 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 
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stanici nenachází žádný pes. O umístěných psech je podána informace na facebookovém 

profilu městské policie a na stránkách Psí záchytná stanice Boskovice (psiboskovice.cz). Zde 

patří poděkování správkyni záchytné stanice Adéle Adámkové a dalším občanům, kteří chodí 

venčit psy umístěné v záchytné stanici. Dále proběhla sbírka věcí, kdy darované věci od občanů 

(zejména krmení, hračky a další věci) byly předány správkyni záchytné stanice, která si je 

převezla 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 divoké dospělé 

jedince, tito jsou následně převezeni k veterinárnímu lékaři a pokud to jejich zdravotní stav 

dovolí, jsou následně kastrovány. 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 Opuštěné kočičí tlapky 

o.p.s. 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 2020 bylo takto odchyceno a umístěno 26 koček, která pak našly 

nový náhradní domov. 

Odchycená zraněná volně žijící zvířata (savci, ptáci, plazy) jsou předáváni do Záchytné stanice 

volně žijících zvířat Zelené Vendolí, kdy město přispívá na tuto stanici finanční částkou.  

 

11. VÁŽNÉ PŘÍPADY PSANÉ NEVÁŽNĚ  

Špatná životní situace, alkohol a spory, to je špatná kombinace. V lednu toto chtěl řešit 32letý 

muž, který si pro ránu nejde daleko a na ubytovně se jal „mlátit hlava nehlava“ do dalšího 

muže (42). Muže zklidnila až Městská policie, která muže zpacifikovala. Vzhledem k tomu, že 

muž měl na ubytovně kamarády, kteří o „kumpána“ nechtěli přijít, situace na místě 

vygradovala. Situaci neuklidnili kolegové z PČR, a tak muselo dojít k dalším donucovacím 

prostředkům. Výsledkem byla pošramocená pověst všech kumpánů, a z těch nejdivočejších 

jeden z mužů ve vazbě a jeden z mužů na záchytce. Zraněný napadený muž skončil 

v nemocnici. 

Leden – hlídka MP takhle dostala oznámení o ležícím muži, když k němu přijeli a snažili se ho 

probudit, muže najednou popadl amok a uniforma ne uniforma hned začal fyzicky napadat 

http://www.psiboskovice.cz/
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hlídku městské policie. Ta muže pomocí donucovacích prostředků zpacifikovala a muž šel 

k soudu za napadení úřední osoby. 

V lednu jsme neřešili jen fyzické násilí, ale bohužel i jiné „špatnosti“, které naštěstí skončily 

šťastně. Na konci ledna byla nalezená pohozená papírová krabice s velmi malinkatými štěňaty. 

Naštěstí vše dobře dopadlo, o štěňátka jsme se dobře postarali, našli jim nové opatrovníky a 

dnes už se jedná o velké psy, kteří dělají svým pánům určitě velikou radost.  

Na několik měsíců se natáhlo šetření incidentu z únoru, kdy bylo přijato oznámení o muži, 

který se rád obnažuje před ženami. V inkriminovaných dobách byli nasazeni strážníci i v civilu, 

aby se muži dostali na „kobylku“. Jenže muž si dal na chvíli pokoj. Strážníci však v hlídání 

nepolevili, a když se na přelomu března a dubna začalo ztrácet dámské spodní prádlo ze 

sušáků, bylo jen otázkou času muže chytit. To se podařilo a na začátku dubna byl muž zadržen 

při veřejné masturbaci, kdy v kapsách měl další dámské spodní prádlo, které ten den zcizil. Na 

muže se podívá znalec a u soudu se může zpovídat ze svého jednání.  

Bohužel, že se lidi chovají hrozně k sobě, natož ke zvířatům je fakt. V březnu jsme takhle řešili 

dva nezletilé, kteří týrali psa, kterého měli hlídat. Chudák pes, který za nic nemohl, byl vrácen 

majitelce, která o ničem nevěděla. Oba chlapci pak měli hodně co vysvětlovat na orgánu 

sociálně právní ochrany dětí a mládeže, kam byli předáni. Snad tuto negativní zkušenost pejsek 

brzy vypustil z hlavy.  

Městská policie v rámci své znalosti zná své „občany“, kteří rádi a neustále porušují zákon. To 

takhle, když třeba v dubnu potkají řidiče, který má odebraný ŘP a jezdí pod vlivem omamných 

látek a rozhodnou se ho zastavit. To je pak problém a někteří si pak pletou město se závodní 

drahou. I na tohoto závodníka došlo a dnes už může přemýšlet, jestli mu to za to stálo.  

V červenci se rozhodl jeden mladík, že bude krást (kradl poměrně často a rád) v Albertě. Když 

ho chtěla ostraha zadržet, tak ji fyzicky napadl a utekl pryč. Zkušení strážníci po zhlédnutí 

kamerového záznamu ihned muže poznali a zajeli si k němu do jeho „příbytku“, kde přebýval. 

Zde ho i s lupem našli a zadrželi. S mužem navíc bylo zajištěno, i odcizené kolo v předchozích 

letech. Toto byly pověstné kapky, které už rozhodly v jeho „neprospěch“ a soudce ho poslal 

do výkonu trestu, kde snad dojde k jeho polepšení.  

V srpnu si takhle 15 mladík půjčil bez dovolení od strýce motorové vozidlo, a že se projede 

projet. Naštěstí se nikomu nic nestalo, chlapec vše zvládl až do doby, kdy byl zastaven 

strážníky, kteří mu v další jízdě zabránili. Chlapec ještě nemá řidičské oprávnění a už má 

problém, tak snad ho to poučí.  

Že krást v rámci nouzového stavu se nemá, kdy je trest mnohem přísnější, se přesvědčil 22 

mladík, který kradl v prosinci u obchodu, kde v nočních hodinách po přelezení oplocení se jal 

přivlastňovat vratné přepravky za účelem dalšího prodeje. Leč sklapla past a mladík teď může 

přemýšlet, jestli to stálo za to. 
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Karanténa, deprese nebo ztráta zaměstnání to vše vedlo k hlubokým manželským nebo 

partnerským krizím. Bohužel nesoucí často znaky velmi hrubého násilí. Dva případy z mnoha 

takových tragédií. 

V měsíci srpnu MP začala řešit „banální“ oznámení o partnerovi, který byl pod vlivem alkoholu 

a choval se agresivně. Partnerka to bohužel od něho „škaredě schytala“ a muž místo, aby se 

zklidnil, začal si svoje násilné chování vylévat i na přítomných strážnících. Tito muže 

zpacifikovali, a protože jim nebyl lhostejný osud ženy zkoušené osudem, zjistili, že se nejedná 

o první prohřešek. Postupně odkrývaly další a další „hanebnosti“ ze strany „partnera“, kterých 

nebyly ušetřeny ani velmi malé děti, které s nimi bydlely. Popis jednotlivých věcí, kterých se 

měl dopustit, by otřásl i hodně silnými náturami.  Věc pak nabrala na obrátkách, kdy byly do 

dění vtaženy další instituce, aby ženě, a hlavně dětem pomohli. „Drsňák následně odcestoval 

pod dohledem „statných ošetřovatelů z MP“ na „záchytku“ a paní do nemocnice a celá věc 

pak měla dohru u soudu.  

Druhý případ má velmi podobný scénář. Po Vánocích po dlouholetém partnerském strádání, 

už to paní nevydržela a oznámila, že ji muž fyzicky týrá.  Pán byl v ráži, v dechu měl 2,61 

promile alkoholu, a tak hlídka ne hlídka chtěl pořád fyzicky napadnout svoji partnerku. V tom 

mu bylo zabráněno s tím, že na vystřízlivění byl odvezen na „záchytku“. I zde hlídka se 

nespokojila s tím, že se nic neděje, začala obcházet sousedy a další, kdy zjistila, že paní 

s partnerem zažívá několik let noční můry a teror z jeho strany, kdy pro fyzické násilí nejde 

daleko. Pak už věci nabraly na obrátkách, pán byl z místa bydliště vykázán a věc skončila u 

soudu.  

 

12. 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. Spolupráci obou složek 

je možno hodnotit velmi dobře. 

Spolupráce s ostatními územními složkami Policie ČR (dopravní policie, jiná obvodní oddělení, 

psovodi, služba kriminální policie a vyšetřování, technici) je na vysoké 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. 

Městská policie Boskovice byla v rámci Integrovaného záchranného systému vyžádána 

k 115 asistencím s ostatními složkami v rámci IZS (dopravní nehody, mimořádné události, 

požáry, velká voda, ohrožení života a zdraví). 
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13. ZHODNOCENÍ A VÝHLED  

Závěrem uvádím, že celý rok byl poznamenán vydanými opatřeními kolem COVIDU 19, které 

ve větší míře ovlivnily pracovní činnost strážníků, i přes tuto skutečnost, nedošlo ve městě 

k žádnému výraznému narušení veřejného pořádku. 

Ve struktuře osob pachatelů se také začíná promítat fakt, že je zde ubytován větší počet 

zahraničních pracovníků a sociálně slabých nebo nepřizpůsobivých jedinců, kdy tyto osoby se 

ve statistikách mnohem více objevují než v předchozích letech.  

Prioritou roku 2021 bude zachování míry bezpečnosti ve městě se zaměřením na bezpečí 

obyvatel a ochranu majetku.  Městská policie se chce i nadále významně podílet na prevenci 

kriminality ve městě, a to svou přítomností v ulicích. Důraz bude kladen na pochůzkovou a 

pořádkovou činnost strážníků ve městě.  

V roce 2021 začne probíhat postupná modernizace služebny, strážníci získají nové a 

modernější zázemí, důraz je kladen na bezpečnostní a hygienické předpisy a v neposlední řadě 

i lepší zázemí pro občany, kteří přijdou na služebnu něco řešit, vč. bezbariérového přístupu. 

V rámci zpracované koncepce by měly být zřízeny ke konci roku další dvě pracovní pozice na 

strážníky v rámci zvýšení komfortu a bezpečnosti pro občany města.   

 


