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1. Personální obsazení, pracovní doba 

 

Personální obsazení 

 

Rok 2021 byl pro Městskou policii Tišnov velice náročný. Z důvod nákazy čtyř strážníků covid-19, 

z toho dvou s velmi vážným a jedním s vážným průběhem, byla MP téměř půl roku po personální 

stránce výrazně oslabena.  V měsíci září 2021 pak jeden strážník ukončil pracovní poměr dohodou. 

V prosinci 2021 byl přijat do pracovního poměru nový strážník. Současný personální stav MP 

Tišnov činí opět plánovaných 6 strážníků. 

 

Pracovní doba 

 

V důsledku nejen covidových pracovních neschopností a odchodu jednoho strážníka bylo nutno 

upravit pracovní dobu městské policie. V rozmezí měsíce března – listopadu 2021 byla služba 

vykonávána pouze ve dvousměnném režimu. V době, kdy nebylo možné zajistit výkon noční služby 

fyzicky, byla zajištěna služba občanům v nočních hodinách prostřednictvím služebního telefonu 

městské policie. Strážník byl schopen občanovi pomoci radou nebo odkazem na pomoc Policie ČR, 

se kterou bylo dohodnuto posílení výkonu služby v tyto dny. Bezpečnost občanů byla tímto 

způsobem, v rámci daných možností, zachována. 

Od měsíce prosince byla pracovní doba MP opět přizpůsobena a je operativně přizpůsobována 

bezpečnostní situaci ve městě a potřebám občanů (PO – ČT:  06:00 – 22:00 hod., PÁ: 06:00 – 03:00 

hod., SO: 18:45 – 03:00 hod.). 

Dnem pro styk s občany zůstává každá středa, kdy je zajištěna přítomnost jednoho strážníka na 

služebně. Na tento den jsou směřována veškerá předvolání, projednávání přestupků, registrace 

jízdních kol nebo schůzky s občany apod. Středa však není dogma, občan má možnost domluvit si 

schůzku v jiný den nebo v jiný čas a vždy mu je vyhověno. Občané také mohou kdykoli navštívit 

služebnu v pracovní době strážníků a v případě nepřítomnosti strážníků se mohou s hlídkou spojit 

prostřednictvím přesměrovaného zvonku na služební telefon u vstupních dveří služebny. 

 

Ve zprávě jsou porovnány poslední dva roky, tj. rok 2020 a rok 2021, jelikož se jednalo o roky 

existence pandemie covid–19. Porovnání s předcházejícími obdobími nemá objektivní porovnávací 

hodnotu, jelikož se jedná o období diametrálně odlišné situace fungování celé společnosti a tím i 

fungování městské policie v nových podmínkách a to i s přihlédnutím k faktu, že vládní opatření a 

nařízení byly a jsou neustále měněna.  

 

 

 

2. Uzamykání a otevírání hřbitovů, parků a sportovišť, odchyt psů a toulavých zvířat 

 

Uzamykání a otevírání hřbitovů, parků a sportovišť 

 

Strážníci v rámci výkonu služby uzamykají a odemykají městské hřbitovy, parky a sportoviště. 

V druhé polovině roku 2021 přibylo nově k uzamykání informačního centra (TIC) i jeho odemykání 

(a to v důsledku nákazy covid-19 na tomto pracovišti). 

 

Odchyt psů a toulavých zvířat 

 

V současné době nejsou dva strážníci držiteli licence na odchyt zvířat a jejich chovu v útulcích.  

Tento stav bude napraven v lednu 2022, kdy nastoupí do specializovaného kurzu na veterinární 

klinice v Brně. 

 

V roce 2021 byla MP přivolána celkem 51x k odchytům zvířat (v roce 2020 to bylo 65x):  



 

- psi:                        50x (negativní odchyt: 16x, pozitivní odchyt: 34x)  

- ptáci:                      1x (výr – převezen do záchranné stanice v obci Svitávka) 

 

Současně bývají strážníci přivoláváni ke sraženým nebo mrtvým zvířatům: 2x srna - předána 

příslušné honitbě (v roce 2020 to bylo 1x). 

 

Ve sledovaném období bylo vybráno za umístění psa do kotce města: 2 285,- Kč (v roce 2020 to 

bylo 1 300,- Kč) 

 

Ve 4 případech byl pes odchycen (mimo pracovní dobu MP) firmou BAKL Security. 

Žádný odchycený pes nemusel být v roce 2021 odvezen do útulku v Brně. 

 

 

 

3. Veřejnoprávní smlouvy (VPS) 

 

V roce 2021 došlo ze strany města k uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon oprávnění městské 

policie s dalšími čtyřmi obcemi. V rámci uzavřených 15ti veřejnoprávních smluv bylo ve 

sledovaném období uskutečněno 144 výjezdů do 9 smluvních obcí.  

V roce 2020 se jednalo o 232 výjezdů do 6 smluvních obcí. 

 

Smluvní obce: 

  

Drásov: 15x – 4 425,- Kč,  

Hradčany: 5x – 1 525,- Kč,  

Předklášteří: 34x – 10 790,- Kč,  

Dolní Loučky: 0,  

Olší: 0,  

Březina: 0,  

Nedvědice: 9x – 4275,- Kč,  

Vohančice: 19x – 6 275,- Kč + 6 000,- Kč za správu kamerového systému = 12 275,- Kč,  

Železné: 11x – 9 165,- Kč,  

Lomnice: 23x – 12 660,- Kč,  

Lomnička: 0,  

Malhostovice: 17x – 6 645,- Kč,  

Kaly: 0,  

Skryje: 0,  

Štěpánovice: 11x – 3 710,- Kč.  

 

Pro smluvní obce byly provedeny 4 odchyty psů: Vohančice – 1x, Hradčany – 1x, Předklášteří – 2x.  

 

Starostové smluvních obcí se o spolupráci se strážníky vyjadřují velmi pozitivně. Za poskytnuté 

služby městskou policií bylo obcím za rok 2021 vyúčtováno 65 470,- Kč.  

V roce 2020 to bylo 79 925,- Kč. 

 

Četnost výjezdů do okolních obcí byl v roce 2021 zásadně ovlivněn pandemií a personálním 

oslabením MP Tišnov. 

 

              ! Prioritní je však vždy zajištění výkonu služby a potřeb občanů Tišnova! 

 



4. Autovraky 

 

V roce 2021 bylo v „hledáčku“ MP Tišnov 17 vozidel, která nesplňovala zákonné podmínky o 

užívání pozemních komunikací.  Na konci roku zůstalo v evidenci pouze jedno vozidlo, které bude 

dořešeno v roce 2022. 

Jedná se o významný posun oproti roku 2020, kdy nabyla účinnosti novela zákona O pozemních 

komunikacích. Majitelé a provozovatelé vozidel si zjevně uvědomili nový nástroj v rukách obcí, 

což dokazují údaje ze statistiky. 

 

                                                                                                              (2021)                        (2020) 

celkem zjištěno vozidel nesplňujících podmínky zákona:                 17                               77 

 

odstraněno majitelem:                                                                           13                               

v šetření PČR.                                                                                           1                                  

předáno k odtahu:                                                                                    2                                

zůstává v evidenci:                                                                                    1                                

 

                                                                             

5. Prevence kriminality, přednášková činnost, příspěvky do novin a TTV 

 

Prevence kriminality 

 

Prevence kriminality je nedílnou součástí činnosti městské policie. V tomto směru MP úzce 

spolupracuje s OSPOD (Orgánem sociálně - právní ochrany dětí) a Policií ČR. Na podzim proběhlo 

v rámci prevence kriminality společné opatření OSPOD, PČR Tišnov a MP Tišnov. Opatření bylo 

zaměřené na závadové chování dětí a mládeže v nočních hodinách. Podobná opatření jsou a budou 

plánována i v následujících obdobích. Ne bezvýznamnou prevencí kriminality je i samotná 

přítomnost uniformovaného strážníka v ulicích města při obchůzkové službě. 

V rámci prevence kriminality spolupracuje MP Tišnov s nízkoprahovým zařízením Klub Čas. 

V tomto směru dochází ke vzájemné výměně informací a poznatků z terénu s cílem tyto následně 

aplikovat do praxe především ze strany klubu. 

 

Přednášková činnost 

 

V rámci rozvíjení právního vědomí a přenosu informací uskutečňují strážníci přednáškovou činnost. 

Cílovými skupinami jsou především děti a senioři.  

Rok 2020 a následně probíhající omezení společenského života i v roce 2021 přinesly zásadní 

změnu i v této oblasti činnosti strážníků. V důsledku uzavření škol nebylo možné uskutečnit 

všechny plánované přednášky. 

V září 2021, po znovuotevření škol, byla uskutečněna série přednášek pro žáky 1. tříd ZŠ 28. října. 

Přednášky pro děti ZŠ Smíškova již nebyly realizovány kvůli opětovným omezením z důvodu 

pandemické situace.  Přednášky jsou zaměřeny na bezpečné chování dětí v běžném životě a 

následně na bezpečné chování dětí v dopravě. 

Se seniory se strážníci v roce 2021 nesešli. 

  

Příspěvky do médií 

 

V rámci prevence kriminality a informovanosti občanů přispívá MP příspěvky do Tišnovských 

novin, TTV, případně jiných veřejných médií. Cílem je především informovat občany o aktuálních 

právních předpisech města, dění ve městě a činnosti MP. V předmětném období byly poskytnuty 

čtyři příspěvky do TN nebo web města a novoroční přání občanům Tišnova. 



V roce 2021 byla zahájena rekonstrukce ul. Riegrova a ul. Černohorská. V důsledku náhradní trasy, 

která je vedena v blízkosti ZŠ 28. října, došlo obzvláště v ranních hodinách k enormnímu zatížení 

dopravou v této části města. Z  tohoto důvodu strážníci každodenně dohlíží a po celou dobu 

rekonstrukce budou dohlížet na bezpečné přecházení dětí na tomto přechodu pro chodce. 

 

 

6. Asistence, součinnost, přímá pomoc občanům, doručování písemností 

 

Jedná se o činnost, která je vykonávána na základě žádosti, jiných subjektů, orgánů a občanů. Tato 

činnost tvoří nezanedbatelnou součást činnosti MP. Vychází ze zákona o obecní policii, kdy 

strážník je povinen ke spolupráci s různými orgány a současně je povinen, v rámci svých oprávnění 

a povinností, poskytnout pomoc každému, kdo o ni požádá. 

 

Subjekty, kterým je poskytována asistence nebo součinnost: 

 

- odbory MěÚ  

- soudy 

- soudní exekutoři 

- Poliklinika Tišnov 

- ČD (České dráhy) 

- ÚP ČR (úřad práce) 

- Policie ČR  

- HZS (hasičský záchranný sbor) 

- RZS (rychlá záchranná služba) 

- veterináři 

- Vodárny a kanalizace 

- NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) 

- CSS Tišnov (centrum sociálních služeb) 

- jiné městské policie 

- Městské kulturní středisko 

- TIC (informační centrum) 

- občané 

- řidiči 

 

V r. 2021 byla poskytnuta asistence nebo součinnost: 133x (v roce 2020 to bylo 160x). 

 

- V neposlední řadě strážníci vyhledávají závady ve sjízdnosti komunikací, schůdnosti 

chodníků (zvlášť v zimním období) a kontrolují dopravní značení. Při zjištění nedostatků 

neprodleně informují odpovědné osoby a orgány.  

V roce 2021 bylo za tímto účelem započato využívání hlášení škod prostřednictvím  

Mobilního rozhlasu, což zjednodušilo a sjednotilo postup ve věci s Odborem správy 

majetku a komunálních služeb. 

           Současně je ze strany strážníků prováděna kontrola městského mobiliáře. 

 

Ve sledovaném období bylo předáno 16 poznatků na různé závady a nedostatky, obdobně 

jako v roce 2020. 

 

- MP dává podněty k doplnění, úpravě nebo opravě dopravního značení, vycházející 

z poznatků z „terénu“, vlastních nebo od občanů. Dává také podněty a návrhy k řešení 

dopravních situací a k organizaci dopravy.  

 

 



Přímá pomoc občanům 

 

Tato pomoc vychází ze zákona o obecní policii a především ze samotného nasměrování fungování a 

plnění stanovených cílů Městské policie Tišnov. Spočívá především v pomoci seniorům nebo 

nemohoucím občanům přímo v místě bydliště, převážně při zdravotních problémech a poskytnutí 

pomoci každému, kdo o pomoc požádá.  

 

Jedná se také o pomoc řidičům nadměrných nákladů nebo řidičům z jiných lokalit, kteří se 

v Tišnově, v důsledku rekonstrukcí komunikací, „zamotali“ a nejsou sami schopni město opustit 

nebo dojet na místo určení. 

  

Nebo se jedná o různé pády nebo nemožnost stabilního pohybu, např. na zamrzlých chodnících, 

schodech apod., popř. pomoc seniorům s nákupem nebo pomoc seniorům při zjištění a zajištění 

různých údajů, pro ně složitě dohledatelných. 

 

V mnoha případech jde také o osoby podnapilé, které pouze usnuly za mrazivého počasí, buď na 

zastávkách autobusů, nebo na zemi a není důvod k jejich umístění na protialkoholní záchytnou 

stanici. V roce 2021 byly na protialkoholní záchytnou stanici převezeny 2 osoby. 

 

Tímto způsobem byla poskytnuta pomoc:   18 x (v roce 2020 - 20x) 

 

V roce 2021 byly strážníci 1x vyslání operačním střediskem rychlé záchranné služby na pomoc 

občanovi s automatizovaným externím defibrilátorem (AED) -  k použití nedošlo 

 

V zimním období strážníci kontrolují také bezdomovce z důvodu ohrožení umrznutím. 

 

Nezanedbatelnou část pomoci strážníků tvoří účastníci drobných dopravních nehod, při nichž je ze 

strany MP účastníkům nehody poskytnuta plnohodnotná poradenská služba a pomoc v emočně 

vypjaté situaci.  

 

MP asistovala při DN:   10 x (v roce 2020 to bylo 6x) 

 

 

 Doručování písemností 

 

- Městská policie je ze zákona oprávněna doručovat písemnosti, jedná se o písemnosti 

doručované pro orgány obce (přestupkové komise) nebo soudy. 

 

Doručování:   1x (v roce 2020 – 3x) 

 

 

7. Koronavirus 

 

V roce 2021, kdy pokračovalo omezení společenského života v důsledku pokračující pandemie 

covid-19, Městská policie Tišnov nadále vykonávala úkoly plynoucí z vládních nařízení a úkoly 

uložené vedením města. 

Strážníci kontrolovali a v rámci možností kontrolují zjevná porušení příslušných právních norem. 

Jedná o velice náročný úkol vyžadující empatické, objektivní a diplomatické jednání s osobami, 

neboť u veřejnosti v důsledku obrovské psychické zátěže ve spojení s nejednoznačnými, stále se 

měnícími nařízeními, sílí vlna odporu vůči veškerým opatřením a nařízením a agresivita vůči těm, 

kteří vyžadují a kontrolují jejich dodržování. 

Cílem není trestat, ale vysvětlovat, poučovat a snažit se udržet smír a vzájemné pochopení.  Ne 



vždy se však vše podaří tak, jak by si obě strany představovaly. Poté musí nastoupit represivnější 

přístup. 

 

Nadále strážníci pomáhají všude, kde je to potřeba, ať už se jedná o součinnost MěÚ s příjmem a 

distribucí testů, asistenci ve školách a školkách při jednání s arogantními, či agresivními rodiči, 

asistencí při jednáních zastupitelstva nebo rozdávání ochranných pomůcek v „terénu“, zvlášť 

osobám bez domova a sociálně slabým. 

 

 

8. Skládky, injekční stříkačky, registr jízdních kol 

 

Skládky 

 

- při pochůzkové činnosti strážníci aktivně vyhledávají černé skládky a jejich zjištění ihned 

předávají Odboru správy majetku a komunálních služeb. V drtivé většině se jedná o 

nesprávné odkládání odpadu kolem kontejnerů a včasný odvoz ve většině případů zabrání 

rozšiřování skládky. Dopadnout pachatele bez spolupráce občanů je téměř nemožné. 

Případné zjištění pachatele je projednáno v rámci MP nebo postoupeno ke správnímu řízení. 

skládky: 18x (v roce 2020 - 6 x) 

 

Injekční stříkačky  

 

Strážníci pravidelně kontrolují, parky, dětská hřiště a parkoviště 

 

- při kontrole parků a dětských hřišť se strážníci zaměřují nejen na poškozený mobiliář, ale 

především na výskyt nebezpečného infekčního materiálu, především injekční stříkačky, který 

následně likvidují 

 

nález injekční stříkačky: 14x (v roce 2020 - 21x) 

 

 

REJIK (registr jízdních kol) 

 

- celkový počet zaregistrovaných jízdních kol v registru jízdních kol MP Tišnov je 46 oproti 

roku 2020, kdy byl počet 38. 

v průběhu roku bylo nově zaregistrováno 8 jízdních kol (v roce 2020 to byla 3 jízdní kola).  

 

V registru jízdních kol jsou registrována jízdní kola a koloběžky v celkové hodnotě 1 271 615,- Kč. 

Nejlevnější v hodnotě 3 000,- Kč a nejdražší v hodnotě 187 999,- Kč.  Je evidentní, že se vzrůstající 

cenou jízdních kol a koloběžek stoupá i vyšší odpovědnost si svůj majetek chránit různými 

způsoby, kdy registr jízdních kol je jedním z těchto způsobů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zájem občanů o tuto bezplatnou službu je však, vzhledem k počtu 

obyvatel a množství jízdních kol mezi nimi, stále nízký, bude služba v dalším období opět 

prezentována v dostupných médiích města. 

 

Za celou dobu existence REJIK jsme doposud nepřijali žádné oznámení o krádeži registrovaného 

jízdního kola. 

 

 



9. Akce a opatření k nim 

 

 

V roce 2021 zajišťovali strážníci dohled nad bezpečností, dodržováním veřejného pořádku a 

bezpečností silničního provozu v těchto jednotlivých případech: 

 

 

- Silvestr 

- Kácení staré lípy  

- Uzavírka ul. Dvořákova 

- Výstava minerálů 

- Tišnovské trhy – jaro (4x) 

- Pietní akt – svěcení křížku 

- Moravský ultra maraton 

- Beat fest - Železné 

- Oldies párty 

- Setkání veteránů 

- Letní noc - Lomnice 

- Ohňostroj u Sokolovny 

- Kulturní akce ve Farské zahradě 

- Zastupitelstvo - zajišťování VP a dodržování vládních nařízení (5x) 

- Cvičení HZS na ul. Brněnská – dohled nad BESIP – odklon dopravy 

- Hody 

- Volby do PS 

- Památka zesnulých 

- Martinský průvod 

- Mikulášský průvod – Předklášteří 

- Akce mládež – společné opatření Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), PČR 

Tišnov a MP Tišnov v rámci prevence kriminality. Zaměření na závadové chování dětí a 

mládeže v nočních hodinách 

- Opatření k přechodům pro chodce – intenzivní (celoroční) dohled na přechod pro chodce u 

ZŠ 28. října  

- Opatření „koronavirus“ – jedná se o aktuální opatření přijatá kvůli omezení společenského 

života v rámci nouzového stavu a omezení vyplývajících z nařízení vlády 

 

celkem:  30x (v roce 2020 - 33 x) 

 

 

10. Přestupky, trestné činy 

 

Přestupky  

 

Odhalování, projednávání a oznamování přestupků je jednou z hlavních náplní práce městské 

policie.  

MP má oprávnění projednávat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému 

soužití, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě 

(obecně závazné vyhlášky), přestupky při porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, přestupky podle zákona o pozemních komunikacích, přestupky podle zákona o 

provozu na pozemních komunikacích nebo přestupky podle zákona o taxislužbě, nově přestupky 



vyplývající z krizového zákona a přestupky podle mnoha dalších zákonů.  

V případě, že strážník není oprávněn přestupek projednat ve své kompetenci, učiní nezbytná 

opatření, foto nebo video dokumentaci a věc oznámí místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. 

 

 

 

Ve sledovaném období MP projednávala, řešila nebo byla přivolána:  (2021)                   (2020) 

 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu                 590                          535 

Přestupky proti občanskému soužití                                                              6                              9 

Přestupky proti veřejnému pořádku (VP)                                                   11                           19 

(rušení nočního klidu)                                                                                      3                             9    

Přestupky proti majetku                                                                                10                           24 

Porušení nařízení obce – podomní prodej                                                     4                              3 

 

Porušení obecně závazné vyhlášky: 

- na ochranu zeleně                                                                                  0                           14                                                     

- zákaz konzumace alkoholu na VP                                                       3                           39 

- na volný pohyb psů                                                                              10                            6 

- regulace provozní doby v pohostinských zařízeních                          0                            3 

- skládky                                                                                                   18                           3 

 

Porušení zákona na ochranu zdraví č. 65/2017 Sb. 

kouření na místech, kde je to zakázáno                                                           0                          2                                                                                     

 

Porušení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích                           1                           2 

 

Přestupky spočívající porušení vládních nařízení                                      118                       384 

 

přestupky celkem:                                                                                          774                   1 052 

 

V případě, že se občan nedostaví na služebnu MP k podání vysvětlení nebo k projednání přestupku 

bez náležité omluvy nebo sdělení závažných důvodů nebo s projednáním přestupku na místě 

nesouhlasí, je oznámen místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. 

 

 

Ve sledovaném období bylo správním orgánům oznámeno:                            (2021)              (2020) 

 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu                       69                     83 

Přestupky proti občanskému soužití                                                                   1                       1 

Přestupky proti veřejnému pořádku                                                                  0                       5 

Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)                                                6                       5   

Přestupky proti majetku                                                                                      2                       6 

Vraky, vozidla bez STK, oznámení k odtahu                                                     0                     11  

Přestupky proti zákonu na ochranu zdraví – zák. č. 65/2017 Sb.                     0                      2 

Přestupky podle krizového zákona a zákona na ochranu zdraví                     2                      6                                                                                  

Přestupky na úseku vnitřní správy a samosprávy (vyhlášky města)               1                      9 

Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích                                        1                      0                                               

 

celkem oznámení věci:                                                                                         82                   129                                                                                                                              



                                    

Trestné činy 

 

V případě zjištění trestného činu učiní strážník na místě TČ nezbytná opatření, foto nebo video 

dokumentaci, zajistí (ochrání) případné stopy, zjistí případné svědky a celou věc neprodleně oznámí 

a předá Policii ČR. V případě, že strážník zjistí pachatele TČ, omezí ho na osobní svobodě 

v souladu s §76 odst. 2 trestního řádu. Strážník je oprávněn použít donucovací prostředky a 

případně, v mezích nutné obrany nebo krajní nouze, služební zbraň. 

 

Ve sledovaném období bylo zjištěno podezření z trestných činů nebo 

poskytnuto kamerových záznamů k podezření z TČ:  23x (v roce 2020 – 20x).  

Donucovací prostředky nebyly v roce 2021 ze strany strážníků použity. 

 

 

Strážníci při zákrocích používají osobní kamery (trojkombinace – kamera, fotoaparát, diktafon). 

Fotodokumentace nebo kamerový záznam podstatným způsobem zjednodušuje a zrychluje 

přestupkové nebo trestní řízení a na minimum eliminuje pozdější nesrovnalosti nebo nedorozumění. 

Současně je kamerový záznam dokladem o způsobu jednání strážníka vůči osobám a osob vůči 

strážníkovi. 

 

 

11. Parkovací automaty 

 

Nedílnou součástí činnosti strážníků je správa a údržba parkovacích automatů. Strážníci 

nekontrolují pouze úhradu za parkování ze strany řidičů, ale udržují automaty v chodu tím, že jsou 

pravidelně každé ráno a pak v průběhu dne kontrolovány. Při zjištění nedostatku nebo závady, jsou 

tyto okamžitě řešeny, buď svépomocí, nebo přivoláním servisní firmy.  

Ve sledovaném období bylo provedeno strážníky 6 svépomocných oprav parkovacích automatů.  

Současně je také zajišťováno objednávání a výměna náhradních papírových rolí.  

 

Městská policie vydává parkovací karty a vybírá z automatů finanční hotovost. Vybranou hotovost 

z parkovacích automatů vozí strážníci do KB v Blansku.  

 

Od 1.1.2021 do 31.12.2021 bylo strážníky z parkovacích automatů vybráno v hotovosti:  

622 749,- Kč (v roce 2020 to bylo 655 193,- Kč). 

 

Celkový finanční výnos ze čtyř parkovacích automatů byl v roce 2021: 707 088,- Kč (v roce 2020 

to bylo 714 681,- Kč). 

 

-  hotovost: 622 749,- Kč 

-  vydané parkovací karty: 24 600,- Kč 

-  bezhotovostní platby: 59 739,- Kč 

 

 

 

12. Příkazové bloky 

 

Městská policie Tišnov zajišťuje kompletní agendu příkazových bloků pro celý MěÚ Tišnov. V 

tomto směru zajišťuje objednávky, nabývání bloků na JmK, skladování, evidenci a distribuci 

jednotlivým zaměstnancům nebo odborům v rámci celého MěÚ Tišnov. Inventuru bloků zajišťuje 

Odbor finanční MěÚ.  

 



13. Kamerový dohled města 

 

Městská policie je správcem kamerového dohledu města a je také jediným subjektem v rámci města 

i ve vztahu k Policii ČR, který má oprávnění do systému vstupovat a pořizovat ze systému 

záznamy.  

Městský kamerový dohled je v současnosti tvořen 32 kamerovými body a je průběžně doplňován, 

udržován a upgradován.  

V roce 2021 byl kamerový systém rozšířen o kamerový bod na novém parkovišti u OC Albert, který 

může snímat nové parkoviště, prostor před a vedle OC Albert, prostor před nádražím ČD a ČSAD. 

A nový kamerový bod na rohu budovy ZŠ 28. října, který může snímat ul. Květnická, ul. Kukýrna, 

nám. 28. října nebo prostor před ZŠ. 

 

MP Tišnov dohlíží také na kamerový systém obce Vohančice, která má 7 kamerových bodů. 

 

Za rok 2021 bylo, jako důkazního materiálu k objasnění přestupků, dopravních nehod nebo 

trestných činů, vyhodnoceno a staženo 50 kamerových záznamů pro potřeby Policie ČR, MP nebo 

správních orgánů (v roce 2020 to bylo 53 záznamů). 

 

 

 

14. Ztráty a nálezy, ukazatele okamžité rychlosti a měření rychlosti 

 

Ztráty a nálezy 

 

MP Tišnov zajišťuje agendu Ztrát a nálezů. Po přijetí nálezu se strážníci snaží zjistit co nejvíce 

využitelných informací a nalezené věci vracet zpět  majitelům nebo je předat příslušným orgánům. 

Mnohdy se jedná o časově náročnou činnost, jejíž výsledkem je, že se téměř polovinu nalezených 

věcí podařilo vrátit nebo předat. 

Menší nálezy se skladují v budově na ul. Radniční 14, větší a objemnější věci, např. nalezená jízdní 

kola, se skladují v garáži na ul. Nádražní, v blízkosti podchodu „myší díra“. 

Pro anonymní nálezce je u vstupních dveří na služebnu MP zřízena schránka důvěry, která je 

v hojné míře občany využívána. 

 

Ve sledovaném období bylo nalezeno nebo přijato celkem nálezů:    112 (102 v roce 2020) 

Z toho bylo vráceno zpět majitelům:                                                     55 (67 v roce 2020) 

Bylo přijato oznámení a zaevidováno ztracených věcí:                         88 (91 v roce 2020) 

 

 

Ukazatele rychlosti 

 

Od roku 2019 spravuje městská policie preventivní ukazatele rychlosti na území města. V roce 2021 

byly na vybraných místech instalovány další dva ukazatele. Město disponuje osmi ukazateli, které 

významně přispívají ke zklidnění dopravy na místech, na která poukazovali sami občané (ul. 

Lomnická, Na Honech, Dvořákova, Brněnská, Trnec, Dlouhá, Chodníček a nám. 28. října u ZŠ). 

Ukazatele okamžité rychlosti disponují softwarem pro ukládání statistických dat a jejich přenosu 

na PC městské policie. Díky těmto informacím lze vyhodnocovat údaje např. o počtu projíždějících 

vozidel a dodržování jejich rychlosti, o typu vozidel (nákladní, osobní) aj.. Tyto informace jsou 

velmi důležité pro stanovení případného měření rychlosti radarem a dávají skutečný obraz o 

dodržování právních norem a disciplinovanosti řidičů na území města. 

 

 

 



Měření rychlosti 

 

V případě opodstatněných stížností občanů na porušování max. povolené rychlosti v určitém místě, 

území nebo na základě vyhodnocení statistických údajů z ukazatelů okamžité rychlosti, má městská 

policie ze zákona oprávnění měřit rychlost radarem. Místa k měření navrhuje městská policie, musí 

být opodstatněná a obhajitelná. Místa následně vyhodnocuje, schvaluje a určí Policie ČR. 

V loňském roce neprovedla MP Tišnov na území města, z důvodu personálního oslabení a 

rozsáhlé rekonstrukce páteřních komunikací, žádné fyzické měření rychlosti. Průběžné 

měření rychlosti na objízdných trasách však bylo, po vzájemné dohodě, zajištěno 

prostřednictvím dopravní Policie ČR. K odůvodněnému měření rychlosti byly Policii ČR ze 

strany MP poskytnuty podklady ze statistiky ukazatelů rychlosti na území města. 

 

 

 

15. Střelecký výcvik a taktická příprava strážníků, technická vybavenost, profesní vzdělávání 

 

Střelby a tělocvik 

 

- ze zákona o obecní policii vyplývá strážníkům povinnost 1 x za kalendářní rok absolvovat 

střeleckou přípravu na střelnici. V roce 2021 proběhla příprava 18. října. V průběhu 

střeleckého výcviku nejsou strážníci k dispozici občanům, 

 

- taktická a tělesná příprava strážníků proběhla 28.10.2021 

 

Technická vybavenost  

 

- po technické stránce je MP Tišnov na uspokojivé úrovni výbavy, výstroje a výzbroje. MP 

Tišnov disponuje automatizovaným externím defibrilátorem (AED).  

 

- v závěru roku byl zakoupen nový informační a evidenční systém pro městské policie - 

MIMIS.  Jedná se o sofistikovaný evidenční a informační systém určený speciálně pro 

potřeby městských policií. Systém obsahuje např. předdefinované formuláře, tiskopisy a 

pracuje na bázi mobilní aplikace, kdy je strážník schopen svou činnost do systému 

zaznamenat prostřednictvím mobilního telefonu přímo v „terénu“ a ta je automaticky 

generována s číslem jednacím a ukládána na serveru. Současně systém, kromě podrobné 

evidence práce strážníků, evidence přestupků, evidence příkazových bloků, lokalizace místa 

prostřednictvím systému GPS apod. umožňuje pracovat s daty z centrálních registrů – 

obyvatel, motorových vozidel, Registru přestupků, v čemž spočívá jeho obrovský přínos pro 

komfort, rychlost a přesnost práce strážníků. Dříve bylo nutné veškeré údaje ověřovat 

telefonicky u PČR nebo správního orgánu. 

V porovnání s původním evidenčním a informačním systémem se MP Tišnov posunula na 

srovnatelnou úroveň s městy obdobné velikosti. 

 

Profesní vzdělávání 

 

- strážníci jsou, ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, povinni každých 5 let absolvovat 

prolongační kurz a speciální výcvik v používání donucovacích prostředků. Následně skládají 

zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR (zkouška se skládá s písemné a ústní části - cca 

14 zákonů). Po úspěšném složení zkoušky je strážníkovi vydáno nové Osvědčení odborné 

způsobilosti platné 5 let. Po 4. opakování zkoušky se již vydává osvědčení na dobu 

neurčitou. Jinými slovy, strážník každých 5 let bojuje o zaměstnání. Zkoušku v roce 2021 

neabsolvoval žádný strážník MP Tišnov. 



 

Současně se vedoucí strážník, potažmo zástupce vedoucího strážníka zúčastňují v průběhu celého 

roku různých školení a seminářů neboť u malých městských policií neexistuje právní oddělení, 

centrální zpracovávání a následná distribuce nových nebo novelizovaných právních norem s 

návodem jejich aplikace do praxe. Z toho vyplývá, že „co si nezjistíš, to nevíš a neznáš“. Posléze je 

potřeba nové poznatky delegovat na strážníky tak, aby byly pochopeny a co nejefektivněji 

využitelné v praxi. Jedná se o časově a finančně náročný proces neustálého profesního vzdělávání. 

V roce 2021 absolvoval vedoucí strážník jeden odborný seminář on-line. Další seminář, který se 

měl konat v prosinci 2021, byl z důvodu epidemických opatření zrušen a přesunut na rok 2022. 

 

 

 

16. Uložené pokuty a jejich výše 

 

Ve sledovaném období bylo strážníky uloženo celkem pokut příkazem na místě ve výši: 

 

                                                                                                 (2021)   (2020)             (2021)    (2020) 

Přestupky v dopravě:                                                                 196       154   ve výši: 47 200    29 400 

Přestupky proti veřejnému pořádku (včetně vyhlášek města):     8           9    ve výši:   3 500     3 000 

Přestupky proti majetku:                                                               5           5    ve výši:   7 400     2 000 

 

Pokuty celkem: 219 ve výši 58 100,- Kč (v roce 2020 - 168 ve výši 34 400,- Kč)  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že průměr pokut ukládaných Městskou policií Tišnov byl v roce 2021 

cca 241,- Kč za přestupky v dopravě a cca 800,- Kč za přestupky proti veřejnému pořádku a proti 

majetku.   

                                                      

         

17. Závěr 

 

Městská policie Tišnov je plně funkční útvar, pevně zakotvený ve struktuře města, plnící zadané 

úkoly ve dvou a třísměnném režimu. Současně prochází neustále vývojovými stádii závislými na 

momentálním počtu strážníků v pracovním poměru. Na rozdíl od městských policií typu Brna nebo 

větších měst, kde je na každou činnost vytvořeno specializované pracoviště nebo jsou vyčleněni 

pracovníci (hlídková služba, dopravní služba, obchůzková služba, odchyt zvířat, preventisté apod.), 

musí strážník v Tišnově bezpodmínečně ovládat veškeré tyto činnosti.  

 

Míra ohrožení strážníka a psychického tlaku na něj při práci je v poměrech malé městské policie 

daleko vyšší, než u větších nebo početnějších městských policií (v roce 2021 došlo k fyzickému 

napadení strážníka).  Strážník je zde na všechny činnosti sám, max. ve dvojici a může se spoléhat 

pouze sám na sebe. Nemůže spoléhat na žádnou pomoc jak fyzickou, tak právní ani psychickou, 

protože v dané chvíli žádná není. Obecně platí „do čeho se navezeš, z toho musíš umět vylézt“. I 

triviální kontrola parkování se může, v důsledku vypjatých emocí, vzrůstající agresivity mezi lidmi 

(potažmo řidiči) a pohrdáním právními normami, vyvinout v lepším případě v použití donucovacích 

prostředků, v horším případě i v použití služební zbraně. Strážníci jsou mnohokrát verbálně 

napadáni (stává se téměř normou), je jim vyhrožováno nebo je na ně najížděno vozidlem. V nočních 

hodinách je situace ještě vyhrocenější v důsledku nadměrného požívání alkoholu nebo jiných 

návykových látek.  Taková je realita každého města a Tišnov není v žádném případě výjímkou.  

 

V roce 2021 nebyly donucovací prostředky použity, avšak došlo k fyzickému napadení strážníka. 

 

Mimo statistiku se nachází hlavní náplň činnosti strážníků, tj. vykonávaná hlídková a obchůzková 



činnost ve všech částech města, včetně místních částí Pejškov, Hájek, Hajánky, Jamné a v roce 

2021 také aktivně v devíti smluvních obcích z 15ti. Tato činnost zabírá převážnou část pracovní 

doby. Služba je založena na budování osobní a místní znalosti a na sounáležitosti městské policie a 

občanů města s cílem poskytnout pomoc, radu a ochranu každému, kdo ji potřebuje. 

 

Na velice dobré, až nadstandardní úrovni probíhá spolupráce Městské policie Tišnov s Obvodním 

oddělením PČR Tišnov. Spolupráce je postavena především na vzájemné toleranci, výpomoci 

v případě potřeby a operativním reagování na problémy. Zvlášť na nočních službách je vzájemná 

pomoc, zejména početní, neoddiskutovatelná.  

Ve stejném duchu probíhá spolupráce se všemi odbory MěÚ Tišnov, především s Odborem správy 

majetku a komunálních služeb, Odborem sociálních věcí a Odborem dopravy. 

 

Cílem práce MP Tišnov není represe, ale účinná prevence na všech úsecích přestupkového jednání 

společně s preventivní činností cílenou především k dětem a mládeži. Dále pak udržení veřejného 

pořádku, potažmo pořádku v dopravě na přijatelné úrovni.  

Preferován je pěší výkon služby, neboť pouze na ulici a mezi lidmi strážník slyší, vidí a může ihned 

reagovat. Mottem strážníků v Tišnově je: VSTŘÍCNOST, OCHOTA, PROFESIONALITA. 

 

Městská policie Tišnov si i nadále klade za úkol pokračovat v nastoleném trendu a v rozšiřování 

nabídky a kvality svých služeb směrem k občanům, s cílem přispět k větší bezpečnosti a pořádku na 

území města Tišnova.  

 

Rok 2021 byl nejtěžším a nejnáročnějším rokem v existenci Městské policie Tišnov nejen 

z hlediska kulminující a pokračující pandemické situace, která MP zasáhla v plné síle, ale i v 

důsledku potýkání se s personální situací v průběhu roku a v neposlední řadě také s enormně 

vzrůstající arogancí a agresivitou osob. Přes veškeré problémy a stále větší psychickou náročnost 

naší práce, jsme stále schopni pracovat s entuziazmem, vstřícně, ochotně a profesionálně ku 

prospěchu města a jeho obyvatel. 

 

Poděkování náleží vedení města za podporu.  

 

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov 
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