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MĚSTO Miku lov  
M ě s t s k á  p o l i c i e  
Náměstí 158/1 
692 20  Mikulov  

 

   VÝROČNÍ  ZPRÁVA  MP  MIKULOV  r.2019  
 

           
          VÝVOJ MP V ČASE A BĚŽNÁ ČINNOST 
MP MIKULOV (dále MP) je již neodmyslitelně historicky spjata s městem Mikulov a to od založení 
s prvními nesmělými krůčky roku 1992. Rokem 2017 se MP přenesla přes hranici  25-ti let 
existence. A s rokem 2019 byli oceněni 4 strážníci za 25 let služby veřejnosti v našem městě. Při 
ohlédnutí se zpět, je co bilancovat a s pohledem kupředu zcela jistě je na čem stavět a dále se 
vyvíjet odpovídajícím trendům moderní doby a vývoje společnosti. Od dob, kdy obecní policie v ČR 
začínali, se vše vyvinulo do tehdy neočekávaných rozměrů. A nám se podařilo díky podpoře města 
zachytit krok a stále jej držíme. MP se za ta léta své činnosti stala již nedílnou součástí města a 
získala své postavení ve společnosti. Společně  budujeme bezpečnější město pro jeho obyvatele, 
ale i návštěvníky z řad turistů z celého světa. Příkladem jsou nám naše úspěchy v podobě 
každoročních referenčních návštěv zástupců měst, které k nám přicházejí čerpat z našich 
zkušeností. Ani v roce 2019 tomu nebylo jinak. Je to pro nás čest a závazek současně a budeme se 
i nadále snažit, abychom nezklamali.    
 
Na úplném začátku naše MP původně začínala se třemi inspektory veřejného pořádku (tzv. „šedý 
mor“). Kdy se následně první obecně závaznou vyhláškou (dále OZV) v únoru roku 1992 stala 
městskou policií o 6-ti strážnících. Postupně, až do roku 1995 jich bylo 10. To už se začalo 
pořizovat i vybavení pro službu a řešily se adekvátní prostory. Tedy, od roku 1995 můžeme směle 
mluvit o poloprofesionálních začátcích bezpečnostní složky MP, jako takové. 
Dalším výrazným mezníkem byl rok 2005, kdy se MP po potácivých letech velmi výrazně 
transformovala do moderního orgánu města tak, jak příslušelo z hlediska zákona. MP získala nový 
impuls, směr a podporu vedení města. Začala se rozvíjet a přijímat nové výzvy a učit se 
technologiím k aplikaci do každodenních činností strážníků MP. S rokem 2015 se uzavřelo 
významné 10-ti leté období, během něhož jsme se naučili mnohému novému, přijali jsme za své 
profesionální přístup a ovládání IT technologií, rozličných aplikací, sw a práce s nimi nám již nečiní 
problémy. Vybavení a výstroj je na velmi vysoké úrovni a stále se doplňuje a obměňuje dle 
aktuálních potřeb pro výkon služby. Mužstvo se stále vzdělává a zdokonaluje, co do množství 
certifikovaných osvědčení pro činnost na každého jednoho strážníka a vzájemné zastupitelnosti, 
která je pro obraz celku na venek v našich podmínkách nesmírně důležitá. S rokem 2019 můžeme 
prohlásit, že dnes jsme efektivním a sofistikovaným orgánem města Mikulov na poli boje 
s kriminalitou, vandalismem a prevenci kriminality a to na velmi vysoké úrovni. Současná MP čítá 16 
strážníků, včetně velitele MP, kde každý jeden je certifikovaným specialistou na konkrétní činnost. A 
ve svých řadách máme i tři ženy. V odborných kruzích se o MP Mikulov mluví jako o vzoru 
systémové a výkonové práce na malém městě s přesahem až za hranice ČR. Při tom, je vše jen 
dílem vzájemného pochopení a podpory vedení města, která je opětována maximálními výkony MP 
jako celku. A zejména schopnostem sebereflexe jednotlivých zaměstnanců s podporou pro výkon 
jejich náročného povolání. Pokud jsou vytvořeny ideální podmínky (o něž se snažíme) pro práci a je 
kolektiv, který má zájem svou práci veřejnosti odvádět, nemůže výsledkům nic stát v cestě!  
Hlavním nositelem co do obsahu činností MP je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je 
v tomto smyslu zákonem speciálním a od dob vzniku byl již 14x novelizován, až do dnešní podoby, 
kdy pravomoce a rozsah činností svěřený obecní policii narostl až do téměř srovnatelné úrovně se 
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zákonem o Policii ČR. A v mnohých oblastech dokonce přenesl na MP nové pravomoce a činnosti, 
u kterých to dříve nebylo ani myslitelné. Z tohoto také vycházejí dnešní možnosti MP na rozsah 
činností. Současně se v roce 2017 významně měnila legislativa ve vztahu k přestupkům a jejich 
řešení novými zákony č. 251/2016Sb., o některých přestupcích, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a č. 65/2017Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek a přesunutí celé řady skutkových podstat přestupkového jednání do ostatních speciálních 
zákonů. Celá praktická činnost a zavedené postupy se od základů změnily a v praxi bylo nezbytné 
na toto okamžitě a profesionálně reagovat.   
Poslední významnou zákonnou změnu ve vztahu k MP bylo zavedení tzv. „definitivy“ při 
pravidelných prolongačních zkouškách před komisí MV ČR, kdy po třech zkouškách po sobě 
jdoucích je ta čtvrtá na neurčito. Tímto je strážníkům dávána velká důvěra v jejich profesionalitu a 
schopnost vzdělávání se i mimo zákonný rámec. 
MP Mikulov ušla již více než čtvrt století dlouhou cestu, která nebyla vždy jednoduchá. Ale i přes 
vcelku pochopitelné obtíže v počátcích se dokázala pozvednout a dojít až na práh roku 2019 se 
zdviženou hlavou a hrdě. Jsme plni očekávání dalšího vývoje a připraveni čelit dalším výzvám, které 
na nás jistě čekají i v letech následujících. Jako zastánci moderních postupů a využívání IT 
v bezpečnostní oblasti se chceme dále rozvíjet.      
 
          BĚŽNÁ ČINNOST  
MP při své činnosti vychází z dlouholetých zkušeností a dokonalé místní věcné a osobní znalosti, 
z které velmi intenzivně čerpají orgány činné v trestním řízení a orgány veřejné moci (SKPV z celé 
ČR, ÚOOZ, Celní správa, NPC, soudy z celé ČR a státní zastupitelství, dokonce i na Slovenské, 
Rakouské a Polské straně státní hranice). Toto je možné jen díky velmi malé fluktuaci strážníků, 
kteří si tak osvojují znalosti systému práce, osvojování dovedností využívání moderních technologií 
a vybavení, znalosti terénu a osob v rámci města a na svěřeném území své působnosti. 
V neposlední řadě i v rámci mikroregionu Mikulovsko, službou na veřejnoprávní smlouvy (dále VPS) 
v obcích. Těch je v současnosti 5 (Pavlov, Dolní Dunajovice, Brod Nad Dyjí, Drnholec a Novosedly). 
Přednostně je však služba vykonávána ve městě zřizovatele, jímž je město Mikulov. Služba je 
převážně vykonávána tzv. „patrolou“, ve vozidle MP, čímž je zaručena maximální akceschopnost. 
Kdy ve vozidle strážníci vozí nespočet vybavení pro řešení rozličných činností, s kterými se při 
výkonu služby setkávají a jsou pro ně vybaveni, vyškoleni a mnohdy i certifikováni. Tento způsob 
služby se nám více než osvědčil. Nově v tomto roce je doplněna pevná a pravidelná pěší hlídka 
svěřeného okrsku každého jednoho strážníka. Což je umožněno jen díky počtu 16-ti strážníků a 
formou plánování směn vycházející z ročního směnného kalendáře. Provádí se i tzv. „běžné pěší 
pochůzky“ v rámci služby a s ohledem na rozsah vykonávaných činností, zejména pak při řešení 
aktuálních požadavků, či dle rozsahu konaných kulturních akcí ve městě, kterých je v průběhu roku 
s pravidelností na 160. Samozřejmostí je pěší hlídka v lokalitách, jako jsou např.: zámecký areál, 
hřbitovní park, spolu se židovským hřbitovem, střed města, Kozí Hrádek, Alf. Muchy, Náměstí a 
lokalita sídliště, či Svatý kopec. Dále pak plánované pěší hlídky v přidělených revírech se 
zaměřením na záboy veřejného prostranství, skládky stavebních materiálů, autovraky, kontrola 
komunikací a souvisejícího dopravního značení minimálně jednou týdně u každého ze strážníků. To 
vše v závislosti na každoročním vyhodnocení nápadu tr. činnosti a přestupkového jednání. Tato 
činnost se zásadně léty nemění.  
Hlídka je dvoučlenná. Kdy dnes vzhledem k vývoji společnosti je toto bohužel nezbytností. Strážníci 
si musejí vzájemně nejen pomoci při úkonech a zákrocích, ale i dosvědčit si vzájemně své počínání 
při těchto činnostech a vystupování při jednání se stranou. Směna je v současnosti čtyřčlenná. Kde 
novou organizační dvoustupňovou strukturou byli jasně definováni velitelé směn s dvoučlennou 
autohlídkou a jedním strážníkem na ostatní další podpůrné činnosti (jako je pěší hlídka vlastního 
okrsku, motohlídka na skútru apod.). Základní osvědčený model se stále nemění, tj. konkrétní 
hlídky kooperuje a řídí strážník na operátorském pracovišti MP, který má pod dohledem městský 
kamerový dohlížecí systém (dále MKDS), propojený s pultem centralizované ochrany (dále PCO), 
systém monitoringu GPS, dohled a otevírání a zavírání městského pohřebiště (hřbitova) a aktivace 
fi. Tedos Mikulov s.r.o. při kalamitních stavech počasí, dále přijímá oznámení od občanů, či složek 
integrovaného záchranného systému (dále IZS), aby následně koordinoval za využití výše 
uvedených technologií činnost hlídek přímo v místě zásahu, dle aktuálních potřeb. Novinkou při této 
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činnosti na stálé službě je potom vyřizování přestupků z tzv.: „předvolánek“, kdy přestupci (řidiči) 
docházejí na MP k řešení jejich přestupkového jednání ze statické dopravy.  Hlídky jsou v tomto 
formátu služby schopny obsáhnout celý katastr města a to i se smluvně vykonávanou činností 
v okolních obcích na VPS.  Je již zvykem, že hlídka MP je na místě oznámení do několika málo 
minut. A občané jsou si toho vědomi. Pokud se tak nestane, tak jen proto, že činností je více 
souběžně a jedno oznámení čeká na vyřízení toho předcházejícího. V roce 2019 registruje MP 2 tr. 
činy násilí proti úřední osobě. Ve srovnání s roky 2004-2010 (kdy útoků bylo běžně až 11 ročně) je 
to již standardní číslo a „potěšující“ skutečnost, která vypovídá o vztahu veřejnosti k autoritě MP a 
profesionálním výkonu služby při úkonech a zákrocích strážníků samotných.  
MP Mikulov při své běžné hlídkové činnosti ukládá mimo jiné i pokuty v příkazním řízení a z takto 
projednaných přestupků plyne nezdaněný příjem do městského rozpočtu – r. 2004/258.500,-, 
r.2005/582.700,-, r. 2006/625.900,-, r. 2007/755.200,-, r. 2008/1.620.700,-, r. 2009/2.025.400,- r. 
2010/2.156.100,- r. 2011/2.170.300,-,  r.2012/2.147.500,-, r.2013/2.167.700,-,  r.2014/1.997.800,-, 
r.2015/2.555.800,-, r.2016/2.067.000,-, r.2017/1.856.800,-, r.2018/2.224.200,-, r.2019/2.374.800,-
Kč.Kč. Počítáno i s pokutami na místě nezaplacenými. V rozpočtu byla původně rozpočtována 
částka 1.900.000,-Kč. Ne vždy se však daří i za cenu důsledné činnosti rozpočtovou částku naplnit. 
V tomto roce se to podařilo a to i s výrazným přesahem. V této souvislosti nelze nezmínit, že MP 
využívá při řešení přestupků v ulicích a sankční platbu pokutou příkazem na místě velmi úspěšně i 
mobilní platební terminály, které má ve vybavení dva a historicky se používají od r. 2007. Těmito 
platebními terminály byly provedeny platby v počtu 2099 transakcí (což je o 621 více ve srovnání 
s rokem 2018) a objemu 1.903.600,-Kč (což je o 946.000,- více ve srovnání s rokem 2018), v ø 
vyjádřeno je to 907,-Kč na jednu platbu a jedná se o 81% provedených plateb z uskutečněných 
plateb za pokuty uložené příkazem na místě vůbec! V těchto souvislostech není sporu o 
oprávněnosti používání přenosných platebních terminálů strážníky MP v terénu. A je více něž 
zřejmé, že platby bezhotovostním způsobem jsou dnes prioritní. V této souvislosti můžeme uvést, 
že jsou čím dál běžnější platby bezhotovostně z mobilního telefonu přes platební terminál. A nejvíce 
užívanými kartami jsou Visa a Mastercard. Zejména pak na straně cizích státních příslušníků, je 
tento způsob platby vítán. Dnes už hovoříme o standardním vybavení a způsobu platby, ale 
v minulosti byly právě tyto přestupky v drtivé většině předmětem vymáhání, co by pokuty na místě 
nezaplacené. A k tomu se vázala spousta další nadměrné administrativní zátěže.    
Co se skutečnosti týká, musíme konstatovat po letech snižování trestné činnosti v období let 2013 – 
2018 vzestup. Kdy v roce 2019 bylo řešeno celkem 119 trestných činů, což je nárůst o 55 skutků  
s rokem 2018. Vracíme se tak na úroveň naposledy zaznamenanou v roce 2011, kdy to bylo 112 
skutků. Nárůst je zejména na majetkové trestné činnosti, jako jsou krádeže prosté a ostatní jiná 
trestná činnost. Ze statistik pak dále vyplývá jednoznačný přesun trestné činnosti do okrajových 
částí města (28. Října, K Vápence), kde je větší anonymita a jsou zde nákupní centra a čerpací 
benzinové stanice a v mírném závěsu je již stabilně střed města (zejména pak Náměstí) kde je 
soustředěn nejvyšší tlak osob spojených s historickým centrem, turistickou návštěvností a 
pořádáním kulturních a společenských akcí. Novinkou je zcela nepochopitelně ul. U Lomu - 12 
trestných činů, což na této ulici nikdy nepamatujeme… Naopak je velmi potěšující fakt celkového 
poklesu trestné činnosti ve středu města a okolních ulicích, kde byl dlouhodobě setrvalý stav několik 
posledních let (20011-2018) a konečně přichází výrazný pokles. Stále přetrvává a asi nejspíše trvat 
bude páchání tr. činnosti organizovaných skupin (zejména cizojazyčných) tzv. „nájezdným 
způsobem“. Kdy tyto skupiny najíždějí z balkánských, ruskojazyčných zemí a Polské republiky za 
účelem páchání vloupání do objektů, do vozidel a vozidel. A to ať už cestou po Evropě a nebo 
přímo k nám a do Rakouské Vídně, či Slovenské Bratislavy. V těchto případech pak následně při 
rozkrytí a prokázání trestné činnosti je tedy i objasněno více samostatných trestných činů současně. 
Významným faktorem ovlivňujícím přímo páchání trestné činnosti je tolikrát zmiňovaný funkční 
MKDS, který v dnešní době za využívání nasazovaných inteligentních funkcí pracuje autonomněji a 
sofistikovaněji. A jím takto prokázaná trestná činnost ať už přímo (zachycením skutku), či nepřímo 
(prokázáním přítomnosti pachatele v místě), velmi napomáhá minimálně k udržení současného 
stavu té kriminality, která není páchána latentním způsobem prostřednictvím sítí a IT technologií.  
V tomto roce obdobně jako je tomu u trestných činů, tak i u přestupků máme zaznamenán nárůst na 
celých 334 přestupků a rok 2019. Bavíme se o přestupcích plynoucích z porušení veřejného 
pořádku, proti majetku, občanské soužití, nedodržování OZV a nařízení města a proti zákonu č. 
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65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V meziročním srovnání s 
rokem 2018 to znamená nárůst o 93 přestupků. Nejvíce bylo zjištěno a řešeno přestupků proti 
majetku, a to 121, dále pak proti občanskému soužití 93. Další „novinkou“ je řešení mladistvých a 
nezletilých pro jejich přestupková jednání, kterých MP řešila celkem 41, a to zejména za přestupky 
proti majetku krádežemi v obchodních domech, kouření na místech, kde je to zákonem zakázáno a 
ve většině případů jsou tyto dvě skutkové podstaty v souběhu, doprovázené užíváním alkoholických 
nápojů, které jsou nejčastěji předmětem krádeží. Ve srovnání s loňským rokem je to více než 100% 
nárůst.  Nutno v této souvislosti dodat, že většina je zachycena a také prokázána z MKDS na nově 
instalovaných místech. Co se dalších přestupků týká, významněji bylo v r. 2019 také řešeno 
porušování OZV o volném pohybu psů a neúklid exkrementů a to v 53 případech a samostatnou 
součástí je řešení problematiky rušení nočního klidu. Tato oblast má ve výroční zprávě svou vlastní 
vyhodnocovací tabulku, z které je možno zjistit, že bylo řešeno 110 případů podezření na rušení 
nočního klidu, z nichž 55 bylo prokázaných a také dořešených.  11x v příkazním řízení pokutou 
(14.100,-Kč) s Ø 1.281,-Kč/1 pokuta, 3x oznámeno do správního řízení na KPPP a 39x řešeno 
domluvou. Ve dvou případech dořešila věc Policie ČR. Ostatní (55) nebyly prokázány jako rušení 
nočního klidu, zejména pak pro přijaté oznámení, kdy akce byla zahrnuta v OZV o nočním klidu 
s posunutou dobou. Dále pak 66 případů bylo řešeno rušením z provozoven (Restaurace, bary, 
vinárny, předzahrádky, firemní akce) a 44 z veřejných prostranství. Z celkového počtu 110 případů 
jich 75 připadlo na dny víkendu (pá-ne) a 35 na všední dny, kdy nejzatíženějším dnem byla sobota 
s 29-ti případy. Nejčastější řešení pak bylo u provozovny Alibi bar na ul. Piaristů, ubytovna fi. Bors 
na ul. Jiráskova, na ul. Pavlovská provozovna Liguori a penzion Panorama. MP při své činnosti 
v této oblasti využívá měřič hluku LaserLiner, kdy nejvyšší naměřená hladina hluku v roce 2019 byla 
55 dB. 
I přes výše uvedené můžeme konstatovat, že se stále jedná o velmi příznivá čísla a zjištění 
s ohledem na každoročně opakovanou a vysokou návštěvnost města turisty z ČR a celého světa. 
Což by samo o sobě mělo negativně sledovaná data z kriminogenního hlediska opodstatněně 
navyšovat úměře počtu obyvatel vyskytujících se současně na určité ploše. Ve skutečnosti tomu tak 
docela není. Jsme velmi potěšeni, měřenými a zjištěnými výsledky, díky nimž získáváme při 
pohledu zpětně skutečný obrázek o dění a skladbě uplynulého období.  Z města, kde se občané a 
návštěvníci z řad turistů obávali o své bezpečí a majetek se tak stává bezpečné město. 
Považujeme tato zjištění za výsledek dlouholeté koncepční a důsledné činnosti ne jen na poli 
prevence kriminality, ale i při uplatňování nových postupů a důsledné činnosti v ulicích města. 
Pokud se práce ve prospěch společnosti odvádí se zaujetím pro věc, na výsledcích to musí být 
nutně vidět. I tolik obávaný nový trend nárůstu cizojazyčných zaměstnanců u nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů ve městě se daří za spolupráce koordinátorů z řad zaměstnavatelů řešit s minimem 
zásadních dopadů na celospolečenský život ve městě. Zde musíme ale stále počítat s recidivou, 
neboť se většinou jedná o zaměstnance s velmi vysokou fluktuací. Což s sebou zcela logicky nese 
tato přestupková rizika. Rozdílnost kultury etnik a vyznání je zřejmá, při jednání s nimi. A výjimkou 
není, že tzv.: „za svými a na svých“ přijíždí páchat trestnou a přestupkovou činnost z daleké vlasti 
další cizí státní příslušníci! Jsou to v mnohém nové trendy, které se stále učíme rozpoznávat. 
Předcházet jim však neumíme.   
Situace osob tzv.: „nepřizpůsobivých a asociálně slabých jedinců“, je na pozvolném poklesu a bez 
významných změn. Co se odvozů těchto nepřizpůsobivých osob z ulic města týká, a to zejména na 
protialkoholní záchytnou stanici (Brno-Černovice a nemocnice Břeclav), bylo jich provedeno v r. 
2019 celkem . Zde přiznáváme, že negativní jevy spojené s touto zájmovou skupinou se nedaří 
mnohdy řešit ke všeobecné spokojenost a to i za cenu opakované a důsledné činnosti v této oblasti. 
Legislativně je tento problém jen velmi těžko uchopitelný a platí obecně zažité: “Co není zákonem 
zakázáno, je povoleno.“ To, že je někdo nevzhledný na pohled, zapáchá a je podnapilý a při tom se 
nedopouští protiprávního jednání, není postižitelné dle dikce zákona. A tak zejména v letních 
měsících je s těmito osobami z tohoto důvodu nejvíce práce a v zimě pak, když se chodí ohřát tam, 
kde je nechtějí… I přes to soudíme, že se daří město udržet i nadále turisticky atraktivní. Stále však 
přetrvávají dle našeho názoru opodstatněné připomínky z řad veřejnosti na konzumaci 
alkoholických nápojů na veřejnosti a s tím spojené průvodní jevy (močení na veřejnosti, válení se na 
ulicích, mnohdy spojené i s obnažeností, posedávání u obchodních domů, osoby podnapilé, 
pokálené, pomočené a pozvracené, žebrání, vyhrožování a jiné obtěžování pokřikováním a 



 5 

vulgarismy), ale tyto se bez obecně závazné vyhlášky pro danou oblast strážníkům jen velmi těžko 
daří eliminovat současnými zákonnými prostředky. Zastupitelstvem již v minulosti byla tato OZV 
opakovaně odmítnuta. Strážníci, jako již každoročně včasným zásahem u takovýchto osob 
zachránili poskytnutím první pomoci ve 4 případech zdraví a život. Ke konci roku 2019 MP registruje 
na území města Mikulov celkem 7 ortodoxních bezdomovců. I v tomto roce došlo k úmrtí 2 
bezdomovců a nesčetným hospitalizacím (u kterých MP povětšinou asistuje pro agresivní jednání 
při převozu do nemocničního zařízení). Zajímavostí je že 3 jsou Slováci a další 2 mimo mikulovští. 
V minulosti jsme registrovali dokonce i Italské, Britské, Mexické a Německé národnosti. Nově tu 
máme tzv: „návštěvníky“, což jsou bezdomovci z jiných měst a obcí a dokonce i zemí, kteří se zdrží 
na několik týdnů až měsíců a jdou zase dále. Jako v každém městě i mi máme své tzv.: „figurky“, 
které svým asociálním chováním a neustálým opíjením se jsou trvalým rizikem veřejného pořádku. 
Za zmínku stojí např. naměřené hladiny alkoholu v dechu, kdy nejvyšší změřenou hodnotou v roce 
2019 byla zkouška provedená u ženy s výsledkem 4,81‰. Nejvíce opilých osob řešili strážníci 
v měsících květen (42) a srpen (53).   
 
          FINANCE 
MP pracuje stabilně s vyrovnaným rozpočtem členěným do kapitol: mzdy, odvody, prevence 
kriminality, provoz vozidel, závody ve střelbě a dětský den, provoz MKDS a veškerého IT,  výstroj a 
ostatní provoz nájem + samostatné preventivní projekty s dotační podporou.   
Největší komplikací skladby rozpočtu jsou obligátně mandatorní výdaje obsažené zejména 
v kapitole výstroj ostatní provoz nájem a provoz MKDS IT a mzdy a odvody. Tyto jsou bohužel 
narůstající a nezbytné pro udržení současného standardu, na který si již občané a návštěvnici 
města přivykli. A jsou potřebné k udržení stávajícího kriminogenního prostředí. Jedná se o jeden 
z prvků, který v našich podmínkách velmi výrazně ovlivňuje celou problematiku prevence kriminality. 
Zde se jedná zejména o pojistné a servisní smlouvy, provoz služebních vozidel MP (1x Š Roomster, 
1 Fiat Doblo max a nově skútr Honda 125), provoz, údržba, servis stávajícího vybavení, opravy 
MKDS, digitální radiosítě, ukazatelů rychlosti se statistikou, PCO, údržba, servis a provoz Aphis 
ZTP tísňových tlačítek na PCO, měřiče rychlosti LAVET TC a nově Ramer T10 2x, Dräger 7510, 
odchytové vybavení a certifikace a kalibrace s tím spojené, sada Loksmidt na násilné a nenásilné 
otevírání dveří, dále přístup do centrálního registru řidičů (CRŘ) + přístup do centrálního registru 
vozidel (CRV)a přístup do registru přestupků. K tomu, připočteno běžné další provozní náklady (tisk, 
školení, obnova inventáře, PC techniky, SW aplikací, ošatné, výcvik a další…) a jsme na každoroční 
částce do 2 mil. korun v závislosti na okolnostech. Nutno podotknout, že vozidla MP jsou 
provozována v extrémních podmínkách a nejsou garážována. MP je však díky vlastnímu autoparku 
plně nezávislá na Měú Mikulov a je soběstačná.   
Počet strážníků je stabilizován na 16-ti, v nepřetržitém provozu a směnném režimu, při zajištění 
minimálně 4 strž na denní směnu, což s sebou také nese zvýšené náklady, které jsou nezbytné 
v souladu se zákoníkem práce podle způsobu a rozsahu vykonávané práce – tento způsob práce je 
dle katalogu prací zákoníku práce považován za nejnáročnější tam popsanou vykonávanou práci. 
Zcela pochopitelně kapitola platy a odvody je nejvyšší položkou rozpočtu MP. Zde si situace 
výrazně změnila s koncem roku 2017, kdy početní stav strážníků vzrostl na konečných 16, ale i 
zejména díky trvalým nárůstům platových tarifů ve státní sféře. V roce 2014 došlo k přehodnocení 
pracovních náplní se skutečně odváděnou prací a tím i změnám platových výměrů strážníků, v roce 
2016 k přehodnocení motivačních prvků a jejich přenastavení a v roce 2019 změny v platových 
třídách dle poslední novelizace  nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Zde se situace skutečně každým rokem mění.   
Troufáme si říci, že právě díky těmto výše shrnutým celkovým nákladům MP vykazuje velmi 
výborných výsledků (dle přiložených statistik) při své činnosti, kterou je služba obyvatelstvu města a 
vytváření bezpečného prostředí pro život. Zapomínat se nesmí i na reprezentaci města jako 
významné destinace turistického ruchu v očích turistů a návštěvníků města z celého světa. 
Bezpečnostní situace na území města je v tomto ohledu plně závislá na rozhodnutí zastupitelů při 
každoročním schvalování napjatých veřejných financí. A i díky stálé podpoře a pochopení se MP 
daří již 27 let vykonávat zákonem rámcovou službu obyvatelstvu.  
Nedílnou součástí rozpočtu MP je i povinnost ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii věnovat 
se problematice prevence kriminality. Kde má tuto činnost MP zakotvenu jako jeden z hlavních 
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úkolů. Proto v rozpočtu MP jsou každoročně zahrnuty i preventivní aktivity a projekty a s tím 
spojené finanční náklady za město jako celek. V této souvislosti je vhodné připomenout, že MP 
Mikulov se každoročně daří dotačně být úspěšnou v této oblasti na preventivní projekty. Za roky 
novodobé historie (tj. od r. 2015-2019) bylo takto proinvestováno 14.895.489,-Kč, při čemž dotačně 
bylo získáno 8.024.703,-Kč. Procenty vyjádřeno: 54 na 46% z městského rozpočtu.  
 
          SLUŽBA NA VPS V OBCÍCH 
Od r. 2011 MP představila svou koncepci pro výkon služby ve všech obcích navazujících 
katastrálním územím na území města Mikulov. Výsledkem jsou uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
(dále VPS). V této činnosti došlo k významné regulaci s rokem 2017. Kdy služby na VPS byly 
zdraženy pro obce a tři obce (Klentnice, Dobré Pole a Bavory) tuto službu vypověděli. Nadále je 
smluvní vztah na VPS v platnosti s obcemi: Dolní Dunajovice, Pavlov, Brod nad Dyjí, Drnholec a 
Novosedly. V současnosti je tedy tato služba v 5-ti smluvních obcích v rámci ORP Mikulov. VPS 
jsou uzavřeny se souhlasem a dle metodiky JMK, kde JMK upřednostňuje plný rozsah činností MP 
na území smluvní obce, bez omezení. Naplňování smluv v obcích je bezproblémové a ke vzájemné 
spokojenosti se smluvními stranami. V roce 2019 byla jednání s obcí Pavlov (na jejich návrh) o 
navýšení činností za zvýšené platby a s obcí Nový Přerov, kteří chtěli nově smlouvu uzavřít. Toto 
však radou města Mikulov nebylo podpořeno. Tedy je stav neměnný. MP na území obcí zasahovala 
na vyžádání celkem 32x a 2x na území vybraných obcí probíhalo měření rychlosti vozidel s řešením 
12-ti řidičů/přestupců. Součástí bylo i usměrňování sil. dopravy u ZŠ a BUS zastávek v době 
objízdné trasy při přestavbě mostu na Novomlýnských nádržích a výpomoc při usměrňování sil. 
provozu při kulturních akcích (hody, vinné košty, otevřené sklepy a dětské dny). Nejčastěji se na 
území smluvních obcí provádí odchyt psů, řeší skládky odpadů, vraky vozidel a řeší přestupky 
v dopravě. Při řešení přestupků v příkazním řízení bylo uloženo pokut za 9.000,-Kč + 38.400,-Kč za 
jednotlivé výjezdy do obcí. Tedy dohromady 47.400,-. Na základě služby MP na VPS v obcích je 
provozován i kamerový systém a to konkrétně v obci Brod Nad Dyjí a Dolní Dunajovice. Tyto 
kamerové body jsou majetkem obcí a jsou legálně provozována jen díky smlouvám na VPS s MP. 
Kromě činnosti pro smluvní obce je toto využíváno i pracovníky města Mikulov k doprovodům 
úředníků na problémová šetření 3x, předvádění osob ke správnímu řízení 12x a doručování 
písemností 16x, které jsou běžnou cestou nedoručitelné. Tyto činnosti by jinak nebyly možné 
vykonávat, z důvodu územní působnosti MP ze zákona na katastrálním území obce zřizovatele a je-
li smlouva na VPS, tak i na katastrálním území smluvní obce.  
 
          STÍŽNOSTI, PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ, PODĚKOVÁNÍ 
MP eviduje za tento rok celkem 23 stížností, z nichž 3 byly shledány jako opodstatněné, s pracovně 
právním postihem pro strážníky za procesní pochybení a nevhodný úřední postup. Dalších 6 bylo 
vysvětleno jako nedorozumění, 2 postoupeny k přezkumnému řízení na JMK a ostatních 12 bylo 
neopodstatněných. Dalších 23 podmětů, připomínek a upozornění od občanů ne jen směrem 
k přímému výkonu služby MP, ale i celého města v širších souvislostech, na které bylo odpovězeno 
a pokud byly shledány opodstatněnými, tak byla učiněna opatření k nápravě, či byly postoupeny 
příslušným orgánům, či odborům města k dořešení. Zvláště si pak ceníme 11-ti poděkování za 
ochotu a nadstandardní činnost, poskytnutou pomoc, či profesionálně provedený úkon a zákrok 
strážníků MP a to i ze zahraničí (Slovensko, Německo, Polsko), Zejména pak v tomto roce 1x 
zachráněný život použitím AED strážníky MP. Dále pak i od složek Policie ČR, SKPV Brno, SKPV 
Liberec, SKPV Pardubice, SKPV Ostrava, Cizinecká Policie Ostrava, Celní správy ČR, NPC SKPV 
Brno, soudů ČR, exekutorské komory a probační a mediační služby. Jako i ze školských zařízení, 
ústavů se spec. péči, či klubů důchodců a obcí v rámci ORP za nadstandardní součinnost a 
profesionální přístup při předávání informací a vykonané přednášky v rámci PPNMÚ a preventivní 
aktivity z celého regionu Mikulovsko.    
                  
           TECHNICKÉ VYBAVENÍ MP 
MP je již tradičně vzorem v tomto směru pro ostatní OP a MP v rámci ČR. Technické vybavení a um 
dovedností při jejich využívání je jednou z hlavních nosných činností strážníků při práci v terénu a i 
toto je jedním z důvodů proč na MP jezdí na inspekční cesty v rámci spolupráce další OP a MP 
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z ČR. Zde více než kde jinde platí, že nestačí jen moderní vybavení mít, ale také jej umět využít 
v praktických činnostech pro práci samotnou. Tím je cesta k maximálním činnostem otevřena a 
v praxi se to následně projevuje velmi viditelně. Není obvyklé, aby každý jeden strážník uměl tolika 
rozličných technologií ovládat a byli si tak vzájemně oporou v zastupitelnosti. Bezesporu jsme 
v tomto ohledu pro město Mikulov více než důstojnou reprezentací a inspiruje nás to v dalšímu 
růstu. Důkazem jsou nám v tomto ohledu právě opakované referenční návštěvy. Tak je možno 
předávat zkušenosti bezpočtu zájemcům a snažíme se tím o vzornou reprezentaci města Mikulov. 
Jsme si vědomi, že nejvýznamnějším prvkem je lidský faktor a potenciál každého jednotlivce, který 
je uplatňován zejména v rámci praktické činnosti a každodenní spolupráce s Policií ČR a dalšími 
orgány činnými v trestním řízení a orgány veřejné moci, jako i ostatní složky IZS. V rámci regionu si 
zejména příkladné spolupráce považuje Územní odbor Policie ČR Břeclav s přihlédnutím k 
využívání technologií a celkově odváděné práci MP a podporuje tyto aktivity MP Mikulov. O MP 
Mikulov hovoří, jako o bezpečnostní složce, která vysoce profesionálně odvádí svou práci a 
napomáhá tím k odhalování trestné činnosti. A to i díky smlouvám na VPS i v rámci mikroregionu 
Mikulovsko. Toto tvrzení se zejména opírá o speciální sety kamer na četní RZ zájmových vozidel, 
díky nimž se dokazuje rozsáhlá závažná organizovaná trestná činnost i mezinárodně operujících 
skupin. V roce 2019 byla tato součást MKDS nebývale využívána orgány činnými v trestním řízení 
napříč republikou a s přesahem na Slovenskou republiku, Rakouskou republiku, Polskou republiku 
a Německou republiku. Touto cestou bylo předáno celkem 31 poznatků vedoucích k zadržení 
pachatelů, 67 oznámení o průljezdu zájmového vozidla, zaneseno do databáze 122 zájmových RZ 
vozidel (CZ, PL, A, SK, RO, H, D, BG, SLO, S). Celkové výkonnosti a odvedeným  činnostem 
napomáhá zejména technika, kterou je MP vybavena (plně digitální KBMS využívající inteligentní 
funkce s autonomním provozem, osobní audio/video sady PK65, Alkotest Dräger 7510, AEG 
Defibrilátor AED, Imobilizační puška RD 706 TeleDart, pult PCO/ZTP, sada na detekci drog 
MISTRAL G2 a DRUGWIPE A+, sady na sběr infikovaného lékařského materiálu, radar Lavet TC 
Pro II, Ramer T10, ukazatele rychlosti ZEUS se statistikou (3ks), platební mobilní terminály ČS 
Spořitelny Ingenico, digitální GPS systém Motorola pro vozidla a ruční radiostanice se záznamem 
konverzace, sada na násilné a nenásilné otevírání dveří Locksmith,  LaserLiner hlukoměr, IT 
vybavení IPadPro s LTE a wifi (4x) pro dokumentaci v terénu s propojením na MKDS, mobilní 
termotiskárna Zebra, přístup do CRŘ, přístup do CRV, přístup do registru přestupků, balistické 
neprůstřelné vesty nové generace, krátké ruční palné zbraně (pistole zn. ČZ), ruční detektor kovů, 
ruční víceúčelové svítilny, vybavení PC a digitální technikou, vozový park pro provoz a službu MP 
s halogenovými hledáčky, odchytové vybavení na zvěř střední, malou a plazy, SW MIMIS pro 
spisovou službu s on-line přístupy, lifebook s LTE a wifi, záznam tel. hovorů, dopravní kužely se 
světelnými efekty, stacionární bikular Meopta, digitální krokoměr  a další jiné …To vše jsou běžně 
využívané technologie a zařízení při činnosti strážníků v terénu.  
Spolu s využíváním veškeré techniky se nutně zvyšuje i profesionalita, která je vynucena nárokem 
na znalosti ovládání tohoto technického vybavení, které je převážně na IT technologii, která je tím 
pádem nutně na velmi vysoké úrovni. Spolu s tím, vedení systematické spisové práce při evidenci 
úkonů a zákroků MP se sledováním statistických výstupů a koordinaci rozličných činností práce 
strážníků MP, která je dávána za vzor systematické práce u bezpečnostních sborů a zejména pak u 
malých a středně velkých obecních a městských policií. Spolu toto vše vede ke kvalitním výsledkům 
a vyhodnocování provedených opatření v praxi. To, co je u nás považováno léty praxe za 
samozřejmé je mnohdy jinde nepředstavitelné.…     
          PCO (pult centralizované ochrany) 
Jedná se o provozování Pultu centralizované ochrany (dále PCO). Je to jedno ze situačních 
opatření ke zvýšení pocitu bezpečí a ochrany majetku, které propojením jednotlivých prvků EZS 
zabezpečuje elektronickou detekci narušení uzavřeného prostoru a zvyšuje možnost dopadení 
pachatele při vloupání do objektů. Ale v dnešní době vývoje IT, už můžeme směle hovořit i o 
ochraně jednotlivce v širokém otevřeném veřejném prostoru. MP provozuje PCO od r. 2007. Tehdy 
převzalo pod ostrahu veškerý majetek města (školy, školky a ostatní budovy) od soukromé 
bezpečnostní agentury, které se za ostrahu platilo přes 55.000,-Kč ročně. Od té doby se postupně 
napojili další objekty města ve správě jednotlivých organizací. Dnes je na pultu napojeno celkem 58 
objektů a kvalifikovaný odhad úspor za ostrahu je minimálně 80.000,-Kč. Dále jsou na PCO 
napojeni uživatelé speciálního významu, jako jsou senioři a TZP občané přes tzv. „tísňové tlačítko“, 
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těch je v současnosti 16 a kapacita pro tuto část uživatelů je nedostačující pro velký zájem. Tito 
uživatelé mohou jedním stisknutím přivolat strážníky na pomoc při zhoršeném zdravotním stavu, 
nemohou-li vstát po pádu, dobývá-li se jim někdo do bytu/domu a podobně. Každoročně takto 
strážníci pomohou vstát po pádu na postel, po pádu ve vaně, při krizových zdravotních potížích, což 
v r. 2019 bylo 15x a v jednom případě se jednalo o záchranu života. Celkem bylo vykonáno v roce 
2019 142 zásahů na poplach z PCO, kdy se většinou jedná o plané poplachy vlivem povětrnostních 
podmínek, či chybnou manipulací se zařízením. I toto situační opatření má svůj potenciál a stále 
zaznamenáváme zvyšující se poptávku.   
Jako nadstandardní máme od r. 2013 sloučené sw na ovládání MKDS a sw pro PCO v tom smyslu, 
je-li napaden objekt napojený na PCO a v jeho blízkosti je kamera nebo kamery, tyto se ihned na 
objekt samočinně natočí a další v blízkosti se natočí na únikové trasy. Musíme se pochlubit tím, že 
jsme byli jako jedni z prvních v ČR, kteří takto sw sloučili, pro jejich zefektivnění v praxi a po našem 
vzoru to postupně zaváděli ostatní OP a MP v ČR. 
PCO již zasluhuje zásadní rekonstrukci, kdy technologie v současnosti využívané už nejsou 
popisné době v které se využívají a není umožněn rozvoj díky zastaralým technologiím.   
          Násilné a nenásilné otevírání dveří sadou Lokschmidt 
U zavedení této sady na násilné a nenásilné otevírání dveří do praxe stála myšlenka rychlé pomoci 
občanům, kteří si zabouchnou dveře od bytu a jiného uzavřeného prostoru a museli by jinak volat 
zámečnickou službu z Břeclavi a nebo až z Brna. Dále pak také soběstačnost při vnitřních 
potřebách služby překonat uzavřený prostor pro zákonný vstup. Jedná se o certifikovanou 
zámečnickou činnost a proto je nezbytné praktické intenzivní školení a certifikace určeného 
strážníka k těmto činnostem. Na MP takovýchto specialistů máme hned 12, což pro praxi má svůj 
význam. Občany je tato služba velmi poptávána a také kvitována. V roce 2019 bylo provedeno 
celkem 36 úspěšných otevření dveří, při čemž byla tato služba požadována 48x Do praxe byla tato 
služba nasazena v roce 2011 a níže je uvedena tabulka četností využívání. Strážníci dveře v praxi 
otevírají na oprávněnou žádost, která se ověřuje doloženým vlastnickým vztahem k uzavřenému 
bytovému a nebytovému prostoru. Tato činnost MP je dále využívána i organizacemi města Mikulov 
při jejich oprávněných zájmech.   
Sloupec1 Sloupec2 

2012 15 
2013 19 
2014 14 
2015 29 
2016 19 
2017 19 
2018 19 
2019 36 

  
          Dräger 7510  
Přístroj Dräger 7510 slouží k detekci alkoholu v dechu, jako alkotest s certifikací a kalibrací, která se 
provádí 2x ročně. Přístroj je kufříkového provedení, mobilní, i s termotiskárnou na tisk protokolu o 
naměřených hodnotách. Výstup, jako takový již dnes slouží jako soudně uznatelný důkaz. Tento 
přístroj má MP ve vybavení již od roku 2007 s obměnami, dle vývoje. Používá se pro zjištění hladiny 
alkoholu v dechu a tím určení dalších postupů u osoby, s kterou je test prováděn a dle okolností, 
které vedli k provedení testu v rámci úkonů. 
V našich místních podmínkách dochází největšího použití v souvislosti s přestupkovou činností, 
zejména podnapilých osob na veřejném prostranství, bezdomovců a podezřelých řidičů vozidel, při 
řešení jejich přestupku v dopravě. V roce 2019 tomu tak bylo celkem 443x,  při čemž alkohol byl 
zjištěn v 271 případech. Nejvyšší naměřená hodnota byla 4,81‰ (žena). Na základě zjištěné 
hladiny alkoholu v dechu a neschopnosti se o sebe sama postarat bylo odvezeno na protialkoholní 
záchytnou stanici Brno-Černovice celkem 17 osob. Dalších 5 do nemocnice Břeclav. Součástí je i 
asistence posádce RZS při převozu agresivního pacienta, kterou MP v roce 20189 provedla 9x.     
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Dále pak je alkotest využíván k preventivním účelům, jako kontrola před usednutím za volant, či 
vykonáváním jiné činnosti, při níž by mohlo dojít k úrazu. A to, i na vyžádání u strážníků občanem, 
což v roce 2019 využilo  46 občanů. Zejména pak je vyhlášená tato možnost při pořádání 
Pálavského vinobraní, kdy se na MP každoročně dostaví až 300 osob. A mnozí z nich se musí 
vracet až po vystřízlivění k opakované zkoušce a někteří dokonce i několikrát.   
 
          DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA 
V této oblasti jsou ve městě (dáno historickou architekturou a geografickou polohou) stále se 
opakující problémy s kamionovou dopravou vozidel TIR a to z důvodu nedostatku parkovacích míst 
pro tato specifická nákladní vozidla. Na místech, kde bylo možno parkovat, jsou dnes DZ, které 
zakazují stání, či zastavení těchto nákladních vozidel. Jejich instalace byla vynucena velkým 
množstvím odpadků, výkalů a ničením komunikačního svršku se všemi jeho součástmi 
neukázněnými řidiči kamionové dopravy. Každou noc v Mikulově průměrně parkuje 30-60 kamionů 
v nevyhovujících prostorách, které nejsou pro takovouto zátěž uzpůsobeny a násobí se toto při 
státních svátcích ČR a Rakouské republiky, kdy vozidel TIR parkuje v okolí města až 130! A 
možností parkování ubývá. Stále se však za nemalého úsilí daří vozidla TIR „vytlačovat“ při 
parkování z města (u Atria, ul. Gagarinova, Pod Hájkem, Brněnská a sídliště). Město postrádá 
záchytné parkoviště pro tento druh dopravy! Toto je skutečně velký problém, který zůstává stále 
dlouhodobě neřešen. V současnosti je běžným jevem parkování těchto vozidel až v prostoru 
průmyslové zóny jako takové a dále při komunikaci na obec Březí. 
Dalším významným problémem je přetlak parkujících vozidel ve středu města a v okolních ulicích, 
zejména v turistické sezóně (duben – listopad). Zde přetrvává neustálý boj o parkovací místa mezi 
rezidenty a všemi ostatními. Bohužel však ve středu města nejsou prostory pro budování 
automatizovaných parkovišť a tak nezbývá, než výstavba tzv.: „Záchytného parkoviště na okraji 
města. Částečným řešením bylo zbudování parkovacích prostor na ul. Jiráskova v bývalém areálu 
Bors a pevně věříme, že bude k této parkovací ploše (která je nevyužívána) postaven odpovídající 
naváděcí systém, který vozidla návštěvníků města na toto parkoviště přivede.  
Na tuto problematiku navazuje celkové řešení parkovacího systému v okolních ulicích kolem středu 
města, kde jsou ulice úzké a ve většině jednosměrné. Pevně doufáme, že výrazně napomůže i 
zvažovaný dopravní portál města Mikulov, který by řidiče již dopředu informoval o možnostech a 
úskalích parkování ve městě jako celku. Toto vše dohromady bude vyžadovat nemalé investice, 
které by měli mít za účel jednoznačně a přehledně odvést návštěvníka (turistu) na záchytná 
parkoviště tak, aby pokud možno do středu města vůbec nejezdil.  
Stále přetrvává problém řešení parkovací kapacity pro osobní vozidla v lokalitě sídliště, která již byla 
sice řešena, ale nejednoznačné dopravní značení v této lokalitě umožňuje vjezd nákladních vozidel 
do 3,5t a tím dochází k blokaci parkovacích míst pro osobní vozidla. S velkým potěšením kvitujeme 
tolik let očekávané osvětlení přechodů pro chodce na rychlostní mezinárodní komunikaci E 52. 
Zcela jistě toto opatření spolu s osvětlením podstatné části této komunikace zlepšilo bezpečnost 
silničního provozu v daném místě. Nadále bychom uvítali osvětlení křižovatky na této komunikaci ve 
směru na obec Březí. Této křižovatce se již dlouhá léta přezdívá „křižovatka smrti“. Každoročně je 
zde více než 15 vážných dopravních nehod i s úmrtími. A tato křižovatka byla dokonce v rámci ČR 
opakovaně vyhodnocena jako jedna z nejrizikovějších, avšak správcem je ŘSD Brno, které neslyší 
dlouhodobě na nějaká opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na tomto místě. 
Významně se na této komunikaci zklidnil sil. provoz ve spojení s vybudovanými kruhovými objezdy, 
které dopravu zklidnili a stává se i plynulejší. Avšak, na sklonku roku 2017 byl zjištěn havarijní stav 
přemostění nádrže Nové Mlýny u Pasohlávek na stupni rizika 7. Což je nejvyšší riziko označující 
havarijní stav s nutností okamžité rekonstrukce a tímto vlivem je v nepravidelných intervalech od 
tohoto zjištění silniční provoz významně ovlivněn v negativním slova smyslu. Což nadále tuto 
rychlostní mezinárodní komunikaci (E-52), která protíná naše město činí velmi rizikovou a co do 
hustoty provozu zátěžovou a bude jen otázkou času, jaké další komplikace zde nastanou. Dnes 
běžně registrujeme v pátek a neděli takový provoz, že přejet křižovatku z Mikulova na Březí je věcí 
trpělivosti a rizika.  
Samostatnou problematikou je průjezd vozidel pěší zónou na Náměstí v Mikulově, kde v r. 2019 
bylo řešeno celkem 828 přestupků. Z nichž 111 bylo řešeno domluvou, v příkazním řízení pokutou 
713 o celkovém objemu 312.100,-Kč s Ø 438,-Kč/pokuta a oznámením správnímu orgánu další 4. 



 10 

Co do počtu řešených přestupků v dopravě je to bezesporu jedno z nejčastějších míst ve městě. 
Nově v roce 2019 díky inovaci MKDS v lokalitě Náměstí byla nastavena funkce sčítání průjezdů 
vozidel Náměstím a bylo zjištěno, že průměrně Náměstím projede 150-330 vozidel denně a to 
v závislosti na tom, zda je, či není turistická sezóna. Zde se jednoznačně přikláníme k restriktivnímu 
řešení – znemožnit vjezd nepovolaným instalací výsuvného automatického sloupku s detekcí RZ 
vozidla s propojením na automatizované systémy tak, aby technické zařízení pracovalo samostatně 
s možností krizového ovládání vzdáleným přístupem z operátorského pracoviště MP (které je 
nedaleko, cca 50m). Opatření různým dopravním značením a veškeré úpravy změn směru jízdy, 
vjezdů a dalších opatření se ukázala jako v praxi neúčinná. Návrhy, že by strážník měl stát u d.z. 
IZ6a (pěší zóna) a upozorňovat na respektování se nám zdají jako snižující důstojnost strážníka a 
mrhání lidskými silami.  
Další činností, která je součástí řešení dopravní problematiky je montáž a demontáž TPZOV 
(technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla) a to zejména za přestupek neuhrazeného 
parkovného v parkovacích zónách, stání v zákazu zastavení a stání, na chodnících, trávě apod. 
TPZOV (botička) byla přiložena v roce 2019 celkem 794x, z toho 123 řešeno domluvou, v příkazním 
řízení pokutou 653x a 11x oznámením správním orgánu. Dalších 7 případů nebylo řešeno.  
Tuto činnost od poloviny roku (měsíc srpen) nahradilo řešení mobilní termotiskárnou a  vylepování 
tzv.: „Předvolánek“ pro nepřítomného pachatele přestupku. Kdy je přednostně využíváno na vozidla, 
s nimiž je páchán přestupek ve statické dopravě s MPZ CZ a cizí MPZ jsou řešena přiložením 
TPZOV. To z toho důvodu, že se jedná o přestupky v dopravě vyplívající z objektivní zodpovědnosti 
a českého řidiče lze z registrů dohledat a tedy i dořešit. Cizí státní příslušník nám odjede a už ho 
nikdo nikdy nedořeší z důvodu nefunkčních registrů do zahraničí. Nejedná se o jiný přístup, jen je 
zvolen jiný nástroj k řešení přestupku.  
Na parkovacích zónách bylo celkem řešeno 1382 přestupků. Z nichž 237 bylo řešeno domluvou, 
v příkazním řízení pokutou bylo řešeno 1020 o celkovém objemu 333.600,-Kč, s Ø 327,-/pokuta a 
oznámením správnímu orgánu dalších 125 přestupků. TPZOV se dále také používají i na nákladní 
vozidla a v rámci spolupráce na žádost OO P ČR dle §18, což v tomto roce bylo 11x. Nutno dále 
poznamenat u činnosti TPZOV, že je v celku standardní účtovat si tzv: „montážní poplatek“ za 
nasazení a sundání TPZOV, což většina měst i uplatňuje. U nás tomu tak není.          
Město samo je již architektonicky nějak vybaveno z minulosti, není docela dost dobře možné 
komunikace rozšiřovat a budovat parkovací místa. Rozhodně ne ve středu města a přilehlých 
ulicích. Silniční doprava houstne obecně, o to více s nástupem turistické sezóny. Je proto více než 
žádoucí rekonstrukce parkovacího systému, s jasně danými konkretizacemi a neměnnými pravidly. 
MP je na tuto situaci již předpřipravena vlastním sw MIMIS, který v sobě nese modul na parkovací 
systémy s propojením do sw nově instalovaných parkovacích automatů a kontrolu uhrazeného 
parkovného detekcí RZ. vozidel. Od začátku roku 2020 se již plně bude tímto systémem kontrolovat 
parkování vlastníků vydaných parkovacích karet, kde načtením RZ parkujícího vozidla strážník 
ihned na místě (ulici) získá informaci o tom zda, jakou, kdo, na jaké vozidlo a dobu platnosti má 
parkovací kartu vystavenou. Kontrola a následné řešení přestupků je dále plně automatizovaná až 
do konečného předání správnímu orgánu, nedostaví-li se řidič ve stanovené lhůtě na MP k vyřešení 
přestupku. V prvním čtvrtletí by se dále měli parkovací automaty osadit novými displeji, kde 
parkující řidič (poplatník) bude muset zadat při platbě svou RZ a tím bude dále rozšířena možnost 
kontroly uhrazeného parkovného strážníky MP výše popsaným způsobem. Věříme, že tento 
konkretizační tlak na řidiče spočívající v zadané RZ povede v konečném důsledku k nepřekračování 
uhrazené doby parkování a napomůže to efektivně využít parkovací místa s minimalizací přestupků.  
Není v silách MP zaznamenat a řešit všechny přestupky v dopravě, které se v ulicích města mohou 
vykytovat. Již dnes s novým systémem tzv.: „Parkovaček“ jsme na kapacitě denně zaznamenaných 
přestupků 10-43. Skutečně se více nedá stihnout. Není to v lidských silách. Pokud by jsme řešili jen 
přestupky spojené se statickou dopravou a parkovacím systémem, jedna hlídka by byla v době 
sezóny (duben – listopad) plně vytížena jen touto činností. A MP neřeší jen přestupky v dopravě. 
Bude věcí dalšího vývoje jednak komplexního řešení dopravních problematik města, tak i tlaku 
turistického ruchu, jako i kompromisních řešení vůči místnímu obyvatelstvu.  
U dopravních nehod (dále DN) MP v r. 2019 asistovala celkem 36x. A dále usměrňovala provoz 
z různých objektivních důvodů (kácení dřevin, havárie vodovodu, plynu, cvičení IZS, akce města, 
nadměrné náklady, stavby s velkými stroji, jeřáby, doprovody kolon, sportovní akce celkem 46x. 
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Velmi často je MP o usměrňování silničního provozu žádána (OO P ČR, DI P ČR, DO P ČR, SKPV, 
SÚS, VHS, RGV, Tedos Mikulov s.r.o. a dalšími). Stále však přetrvává velký počet malých, ale i 
velkých dopravních nehod s vážnými následky na majetku a zejména zdraví a životě na území 
města, zejména pak na mezinárodní rychlostní komunikaci a komunikacích II tř. ve vlastnictví JMK a 
správě SÚS JMK. Není výjimkou, že se na nich podílí i užívání alkoholu, či jiné omamné a 
psychotropní látky (drog) při řízení vozidla. Tyto byly zjištěny strážníky MP celkem 4. Ve spojitosti 
s řízením vozidla je trestným činem detekce nad 1‰ a řidiči toto většinou podceňují. Co se detekce 
alkoholu týče, rekordmanem byl muž se 1,86‰. (promile) alkoholu v dechu. Výraznou měrou 
k těmto zjištěním přispívá i MKDS a činnost měření rychlosti vozidel MP.   
Stále není koncepčně dořešena problematika odtahu vozidel na záchytné parkoviště, což by 
výrazně napomohlo v dopravní problematice a okamžitému řešení protizákonně stojících vozidel a 
zejména pak tzv. vraků. MP je ze zákona umožněno nařídit odtah, ale musí k tomu být vytvořeny 
zákonné podmínky, což u nás nejsou. Tento nedostatek pociťujeme hlavně při řešení problematiky 
autovraků a při velkých kulturně-společenských akcích, kdy je město plné všude stojících vozidel a 
hromadné dopravní obsluze je znemožněno vykonávat obslužnost. Pevně věříme, že se změnou 
zákona platnou od konce roku 2019 v otázce autovraků bude vše uchopeno jak má a příslušný 
odbor města bude konat v zákonných lhůtách na základě oznámení od MP s výzvou k odstranění 
vraku vozidla z komunikací a veřejných míst. Velkým problémem z hlediska nedovoleného 
parkování je doslova fenomén poslední doby a tím je parkování před vjezdy do domů, před 
garážemi a napojeními na komunikace. Zde je situace neměnná. 
Samostatnou a silně specifickou skupinou v dopravní problematice jsou cyklisté a cykloturistika 
vůbec. Městem vede hned několik cyklotras, z nichž tři jsou dokonce i mezinárodní a navádějí 
nesprávně cyklisty do protisměrných vozovek a středem města po Náměstí přes pěší zónu. Tam 
kde je nenavádějí, cyklisté přirozeně jedou v protisměru. Mnohdy bohužel vědomě a tím hůře, že se 
jedná většinou o celé početné skupiny, které pak omezují a i ohrožují ostatní účastníky sil. provozu. 
V roce 2019 se MP opětovně zaměřila na tuto zájmovou skupinu a byly prováděny tzv. „cykloakce“ 
s cíleným dohledem pouze a výhradně na cyklisty a jejich přestupkovost. Nutno zde podotknout, že 
cyklisté sami stále jsou velmi zaskočeni už jen tím,  že je „někdo“ řeší za jejich protiprávní počínání 
v sil. provozu! Nesly to s velkou nelibostí a mnohdy i nezbytnou arogancí spojenou s urážkami 
strážníků. Akcí bylo vykonáno celkem 9 v měsících květen – září a pro své přestupkové jednání 
bylo řešeno 193 cyklistů v příkazním řízení pokutou pak 109 za celkem 21.300,-Kč s Ø 195,-
Kč/pokuta a ostatních 84 domluvou. Pokuty byly ukládány na nejspodnější hranici s úmyslem 
působit výchovně. 
Trvale nejsme pro město relevantním partnerem k posuzování dopravní situace ve městě a i když 
navrhujeme dílčí opatření ke změně dopravního značení a zprůhlednění řešení v dopravě, není na 
tyto brán přílišný zřetel. Je to do jisté míry paradoxní a nešťastná situace, kdy jako ten orgán města 
(MP), po kterém se vyžaduje na dopravní situaci a přestupky v dopravě dohlížet, nám není 
umožněno aktivně vstupovat do navrhovaných řešení. Tristní je skutečnost, že o změnách v režimu 
dopravy se dozvídáme až na ulici samotné, když to zjistíme v praxi při řešení přestupků. Velmi nás 
tato situace mrzí ať už s ohledem k naší praxi, kdy občané přenášejí frustrace ze změn v dopravě 
na strážníky MP na ulici a celé to na venek nepůsobí seriózním dojmem ve směru k veřejnosti, tak i 
profesně, by jsme chtěli být součástí navrhovaných řešení jako praktici, které má město za tímto 
účelem zřízené.    
Jako již každoročně se rozvíjí oboustranná spolupráce v oblasti prevence dopravní problematiky 
s organizací BESIP a to prostřednictvím odboru vnitřních věcí města Mikulov a zisku dotační 
podpory na preventivní projekty vykonávané strážníky MP.  
Tato oblast – dopravní problematika, ať už dynamická, či stacionární je bezesporu jednou 
z nejstěžejnějších u všech OP a MP v celé republice. Ani u nás tomu není jinak. Z celkové činnosti 
MP to bylo v roce 2019 průměrně 87% z podílu na veškerých činnostech. 
          Měření rychlosti vozidel 
Tato činnost MP je blíže rozebrána v samostatném vyhodnocení této specifické činnosti a přiložené 
tabulce. V roce 2019 bylo vykonáno celkem 21 měření rychlosti. Každé jedno v délce trvání 8 hodin. 
Což je součtem 168 hodin, což znamená z celkové činnosti MP 7 dní „nepřetržitého měření 
rychlosti“ (tedy jinak 15,3 11-ti hodinových směn). V Ø to vychází na 1,3 měření v kalendářním 
měsíci. MP je v tomto ohledu vytýkáno, že se této činnosti až přespříliš věnuje. Z výše uvedených 
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čísel je více než zřejmé, že měření rychlosti je ve skutečnosti jednou z činností, která svou časovou 
náročností až tolik moc MP nezatěžuje. Považujeme tedy tuto činnost za bagatelní z hlediska 
časové náročnosti a nutno dále poznamenat, že rozhodně měření rychlosti vozidel neprobíhá na 
úkor běžné hlídkové činnosti, ta je standardně zachována. Při měření rychlosti bylo zjištěno a 
řešeno celkem 409 přestupků (včetně cyklistů v rámci cykloakcí) a na místě byly uděleny pokuty 
v příkazním řízení ve výši 272.800,-. Meziročním srovnáním s rokem 2018 bylo touto činností 
získáno do rozpočtu města o 23.000,-Kč méně, než  v roce 2018. Dalších 17 přestupků překročení 
nejvyšší povolené rychlosti vozidel bylo postoupeno do správního řízení a zde příslušný odbor 
města uděluje sankce. V r. 2018 bylo těchto oznámení 29. Zde se jedná vesměs o řidiče, kteří 
ujíždějí, vyhýbají se hlídce MP a ihned po zastavení žádají věc oznámit správnímu orgánu, či 
dokonce opět jeden řidič při projednávání přestupku přímo z místa ujel a srazil strážníka, kdy 
následně pak byl dostižen stíhací jízdou v kooperaci s další hlídkou.    
MP využívá k měření rychlosti vozidel dále také dva přístroje Ramer T10 s pěti stanovišti, které 
vyhodnocuje a předává dále zjištěné přestupky automatizovaným systémem k dořešení na místně 
příslušný odbor města Mikulov. O tyto přístroje se MP stará po stránce plné funkčnosti, nastavení, 
údržby, zajištění certifikací a přenastavení v rámci změn stanovišť. Všichni strážníci jsou k této 
činnosti certifikovaným způsobem proškoleni a jsou určeni na MP dva specialisté, kteří jsou 
zodpovědní za funkčnost a přesun mezi stanovišti spolu s nastavením. V minulém roce na 
stanovišti Bezručova musela být skříň opravena, kde nezjištěným vandalem byly ulámány antény 
zajišťující přenos dat.  V roce 2019 bylo těmito přístroji zaznamenáno a dále postoupeno k řešení 
4770 přestupků, z nichž 3888 byli řidiči české MPZ a dalších 882 zahraniční MPZ. Z celkového 
počtu bylo 187 řidičů na motocyklech, z nichž většina si s rychlostí hlavu neláme z důvodu 
anonymity (přilba) a faktu, že motocykly nemají při pohledu z předu RZ vozidla. I proto většina 
z nich různě hanlivě do kamery gestikuluje (vztyčený ukazovák, sejmutá přilba a výsměch ve 
vysokých rychlostech 80-100km/h).  
Po zkušenosti z let minulých již není prováděno měření rychlosti vozidel ve smluvních obcích na 
VPS, jen výjimečně na jednotlivou žádost starosty obce.  
U této specializované činnosti musíme konstatovat, že za dobu trvání (od r. 2007) se situace 
významně zlepšila a řidičů překračujících rychlost je rok od roku trvale sestupně méně a méně. 
Doby, kdy za jedno provedené měření rychlosti v délce trvání 8 hodin bylo řešeno až 50 řidičů jsou 
dávno už pryč. Dnes je to v průměru kolem 11-ti.              
          Vraky vozidel  
V tomto roce bylo zjištěno a řešeno pouze 9 případů nově zjištěných vraků vozidel a vozidel co 
nesplňují technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, či jsou tzv. RZ v depozitu a 
vozidla mají být odstraněna z veřejného prostranství. Což je ve srovnání s roky předcházejícími 
historicky nejnižší počet. Všechny se podařilo vyřešit v rámci kompetencí MP a postoupeno 
k dořešení na příslušný odbor města Mikulov bylo jen jedno vozidlo (vrak). Stále však v ulicích 
přetrvávají neřešená a již dávno postoupená vozidla s podezřením na vraky vozidel zejména 
v lokalitě sídliště – celkem 5. U této problematiky jsme v očekávání a praktickým úkonům se 
změnou zákona na sklonku roku 2019, kdy po dodržení veškerých po sobě jdoucích úkonů a lhůt 
bude možno vozidla z veřejných prostranstvích odtahovat nejdříve po 9-ti měsících. Nutno však 
poznamenat při odvážném rozhodnutí patřičného úředníka. MP pouze dokumentuje a dává podmět 
v těchto věcech. Řešení této problematiky vyžaduje od strážníků velmi dobrou místní znalost ve 
svěřeném revíru, aby dokázal mnohdy i třetího vlastníka po neprovedeném přepisu vozidla dohledat 
a sjednat tak pořádek. , která by vedla k dohledání zodpovědného vlastníka vyžadují především 
velmi dobrou Opět se nám tímto otevírá stále nedořešená otázka odstavného parkoviště, které by 
sloužilo jak na odtah vozidel z přestupkové činnosti v silniční dopravě, tak i k odtahu a umístění 
těchto vraků vozidel. Tyto dvě záležitosti spolu velmi úzce souvisí. Významným faktorem vzniku 
autovraků je skutečnost řádně neprovedené změny vlastníka při přepisu vozidla. A skutečnost, že 
cizí státní zaměstnanci si u nás vozidla pořizují na krátkou chvíli, po dobu pracovního pobytu v ČR a 
pak je tu zanechávají již nepojízdné a vrací se zpět do své země. V tomto případě je v registru 
vozidel toto evidováno na cizince, který je nedohledatelný.  
Co je však neřešitelné je skutečnost, kdy vozidlo stojí na jiném, než městském pozemku.  Protože 
zákon hovoří o skutečnosti, že vlastník pozemku odstraní na náklady vlastníka vraku…V této 
souvislosti je nezbytné zmínit, že MP nemá mandát jednat za vlastníka pozemku v případech, kdy 
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se vrak vozidla nachází na pozemku ve vlastnictví města. A i z tohoto důvodu nezbývá, než tyto 
neřešitelné jednotlivé případy postupovat k následnému dořešení městu Mikulov jako vlastníkovi 
pozemku, komunikace..     
               
          DROGOVÁ PROBLEMATIKA 
Rok 2019 nebyl rokem nijak výjimečným v této oblasti. Jako již tradičně, určité věci se podařilo 
operativní cestou SKPV P ČR řešit a jiné je zas nahradili. Bohužel zde hovoříme pouze o dílčích 
úspěších bez delšího časového efektu. Z celkového hlediska se dá říci, že vysloveně velké varny 
(jako tomu bylo dříve) na území města již nejsou. Avšak, je každoročně zaznamenáván zvýšený 
počet uživatelů Marihuany a to zejména mezi dětmi a školní mládeží. Nemalou měrou přispívají 
k tomuto média (snahou o legalizaci tzv. „měkkých drog“) a do jisté míry i veřejná nevšímavost a 
apatie. A zvýšený počet uživatelů metamfetaminu (pervitin, píko, píro, šleha), o čemž svědčí i 
nebývale velký počet strážníky sebraných stříkaček v ulicích města a v různých zákoutích. Toto 
nepřímo potvrzují i terénní pracovnici (streetworkeři) K-Centra Břeclav. Malé a tzv. „mobilní“ varny 
jsou stálým problémem. A to nejen našeho města, ale i okolních obcí. Obecně je problematika 
zneužívání omamných a psychotropních látek v dikci Policie ČR – SKPV. A MP v této oblasti pouze 
přispívá zjištěními z místní a osobní znalosti. A zjištěné poznatky předává těmto složkám činným 
v trestním řízení k dalšímu opatření. V tomto roce se MP vlastní činností podařilo zajistit jednoho 
podezřelého z výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a bylo 
předáno 12 poznatků k drogově závislým a nedovolenému nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami. MP Mikulov zde spolupracuje významně s CPJ Celní správy a NPC SKPV 
P ČR a SKPV P ČR Břeclav.   V uplynulém roce nebyl sledován významný nárůst nedovolené 
výroby a přechovávání drog obecně, ale je stále sledována zvýšená uživatelská poptávka. Bohužel 
preventivní činnost MP v této oblasti je pouze okrajová bez větších kompetencí. Neodrazuje nás to 
však od vyvíjení úsilí k dalším preventivním dotačně podpořeným projektům do budoucna. Na 
území města stále trvá, že se SKPV většinou opírá o poznatky a spolupráci díky místní a osobní 
znalosti strážníků MP. I zde se na odhalování tohoto druhu trestné činnosti významně podílí práce 
s MKDS a to zejména shromažďováním důkazů. Tento druh trestné činnosti s sebou nese i 
majetkovou a násilnou trestnou činnost, což se u nás v širších souvislostech zatím moc neprojevuje. 
Bohužel v okolí Mikulova jsou stále významné lokality (Sedlec, Nový Přerov, Novosedly, Březí, Brod 
nad Dyjí, Dolní Dunajovice, Jevišovka a nedaleké Valtice) – zde je situace neměnná a do jisté míry 
jsou jakousi základnou pro nedovolenou výrobu a následnou distribuci zejména i k nám, do našeho 
spádového města. Je to ve své podstatě i důsledek aktivit vykonávaných ve městě Mikulov. A také 
trend výrobců a uživatelů poslední doby – „uklízet se na vesnice“. Toto tvrdíme na základě místní a 
osobní znalosti už několik let. Protože ti, co tuto činnost dříve páchali u nás a byli za její páchání u 
nás za ni odsouzeni ji teď páchají právě tam...  
Obecně boj s drogami není jednoduchý. Je velmi zdlouhavý a to zejména z důvodu důkazní nouze 
a snahy rozkrýt nejen uživatele, distributory, ale i výrobce a to pokud možno ve velkém měřítku. 
Stále bujaří tzv. „domácí kutilství“, kdy drogy (zejména metamfetamin - Pervitin) vyrábí malovýrobci 
doma – pro svou potřebu a nejbližší známé. Výroba je poměrně jednoduchá a rychlá a suroviny 
prakticky dostupné. To je také jeden z hlavních problémů, že dnes nejrozšířenější drogu je právě 
Pervitin, který vyrobí takřka kde kdo a to bez nadsázky. Víme z místní znalosti, že u nás tyto drogy 
vyrábí i bezdomovci. Nejsme v zatíženosti drogovou problematikou v rámci Břeclavského okresu, 
ani v rámci Jihomoravského kraje ba ani v rámci ČR výjimkou.  
Strážníci MP přesně znají zdejší uživatele, distributory i výrobce („domácí kutili“), ale výsledky se 
dostavují jen velmi pozvolna a zřídka kdy. Když už je jedna buňka rozkryta a pachatelé zatčeni, 
ihned je nahrazují druzí… Stále ještě máme 2 pachatele takovéto trestné činnosti na útěku před 
spravedlností v zahraničí (Irsko, Velká Británie).   
Jako daleko výraznější celospolečenský problém vnímáme užívání tzv. „měkkých drog“ – 
marihuany. A to zejména dětmi a mládeží ve věku 14-20 let a významněji jsou zastoupeny dívky. 
Nejčastěji užívanými látkami v našem regionu jsou: Marihuana (Canabis Sativa), Metamfetaminy a 
Amfetaminy (Pervitin), následováno hašišem a experimenty s léky a halucinogeny, okrajově pak 
užívání Lysohlávek (psilocybe). Poslední módou je šňupání pervitinu, aby nebyly stopy po vpichu. 
MP je vybavena osobními testry na detekci všech známých a užívaných drog  a sice Drugwipe A+. 
Tyto testry jsou používány zejména při kontrolách podezřelých a nebo známých řidičů a dále pak při 
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jednorázových akcích na alkohol a mladistvé. Dále, spíše preventivně MP využívá neosobní sadu 
Mistral G2 mini, která je určena ke zjišťování drog z prostředí. Jedná se o certifikovanou metodu 
s atestací na detekci všech obecně známých drog.  
Do této problematiky můžeme začlenit i užívání alkoholu, jako omamné a návykové látky. V Roce 
2019 MP zjistila z běžné činnosti 16 podnapilých nezletilých a mladistvích. A v souladu s novou 
právní úpravou reprezentovanou zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek řešila 8 přestupků podávání alkoholu a 24 přestupků podávání tabákových 
výrobků a nedovoleného užívání v zakázaných prostorách v rozporu s tímto zákonem u fyzických 
osob a 3 u právnických osob do správního řízení. Veškerá zjištění učiněná strážníky MP v této 
oblasti byla předána současně i na OSPOD Mikulov k dalšímu opatření v rodině.      
Problematice drog se MP věnuje i interaktivně na www.mp.mikulov.cz samostatnou anketu, která je 
trvale velmi navštěvována a setkává se u veřejností, ale i v odborných kruzích s kladnými reakcemi. 
Ročně tyto ankety na www navštíví  až 400 aktivních osob. Poznatky díky této anketě získané se 
dále zpracovávají a slouží k dalšímu využití pro MP a následně i P ČR SKPV.  
Bohužel, však zkušenost z ulic a z MKDS je více než výmluvná. Mladí lidé se dnes bez marihuany 
ani bavit neumí. Je všude přítomná a z velké míry se spolupodílí na páchané trestné a přestupkové 
činnosti a zejména pak vandalismu a to zejména u rizikové skupiny ve věku právě mezi 14-28-ti 
lety. Marihuana je užívána prakticky veřejně a nikomu to nevadí, alespoň ne do té míry, aby se vše 
zjištěné důsledně řešilo. MP nemá zákonné represivní nástroje jak tomuto nešvaru zabránit. Vše 
zjištěné jen oznamuje a postupuje dále příslušným dle zákona k řešení a těmi jsou orgány činné 
v trestním řízení, zejména pak Policie ČR.  
 
          PERSONALISTIKA MP 
MP pracuje v plném počtu 16-ti strážníků přímého výkonu služby a dvoustupňovém řízení, 
s velitelem MP včetně - tři ženy, třináct mužů. Model směnnosti a služeb je se šestnácti sloužícími 
strážníky rozdělených do čtyř směn po čtyřech. Toto rozložení strážníků a jejich celkový počet je již 
od roku 2018 a je to ideální stav pro pokrytí směnnosti a způsobu výkonu služby, který je 
požadován zřizovatelem.  Od roku 2016 je také vypracována nová koncepce MP Mikulov s výhledy 
do roku 2020 a zde se počítá s tímto počtem strážníků. Tento počet umožní mnohem lépe reagovat 
na potřeby našeho města a udržení stávajícího bezpečného prostředí i s již obvyklými nápory 
sezónně zvýšeného turistického ruchu. Návštěvnost města se každoročně pohybuje na cca 150000 
návštěvnících, s připočtením počtu trvale bydlících obyvatel města (7300) a střídavě ubytovaných 
cizojazyčných zaměstnanců zdejších firem z průmyslové zóny o počtu cca 1500 máme průměrem 
měsíčně ve městě 13275 osob! A to zde nejsou zohledněny počty osob, které jsou v Mikulově na 
pronájmech bytů bez trvalého pobytu. Je tedy skutečně nezbytné reagovat na fakta a okolnosti, 
spolu s potřebností a současný počet strážníků je právě takovouto reakcí. Dalším faktorem jsou 
ročně pořádané kulturní, společenské, folklorní a sportovní akce, kterých je přes sto. I v uplynulém 
roce 2019 bylo na celek odpracováno 3724 přesčasových hodin, což je na měsíc a celek Ø 310hod. 
a na měsíc a strážníka Ø 19,39hod. Na rok a strážníka to potom vychází na Ø232,75hod 
přesčasové práce. Nejvíce přesčasových hodin si vyžádali měsíce červen – 544, září – 535 a srpen 
– 490. Nejméně pak měsíc leden – 56hod. Je zde tedy zřejmá zátěž na jednotlivce. S rokem 2020 
tedy pevně věříme, že za pochopení zastupitelů města bude rozpočtem umožněno tento stav na 
MP udržet i nadále. A budeme se muset pomalu z přesčasových hodin naučit slevit, byť i za cenu 
nepokrytí nějakých akcí a nevykonání jiných (obvyklých) nadstandardních činností). Strážníci slouží 
službu veřejnosti v nepřetržitém režimu a směnném provozu i v době čerpání řádné dovolené, či 
nemocnosti. Věkový průměr je 41,9 let a průměr praxe v oboru je 15,8 let. Jedná se tedy o vyzrálý a 
velmi zkušený kolektiv zaměstnanců, kde se zcela opodstatněně předpokládá vysoká profesionalita 
a znalost problematiky práce strážníka MP. Spolu s tímto jde ruku v ruce nezbytná a obsáhlá místní 
osobní a věcná znalost, z které čerpá nejen Policie ČR a SKPV, ale také Celní správa a další 
orgány veřejné moci, s nimiž MP spolupracuje v rámci své činnosti, zejména pak město Mikulov.  
Avšak, i toto má svá úskalí. Dlouhodobé soužití v malém kolektivu na omezeném prostoru s sebou 
nese velkou míru tolerance a vzájemného pochopení, což se projevilo před 4 roky a zejména pak 
po vnitřní restrukturalizaci, z které vzešly konkrétní nadřízené a podřízené role v týmu a osobní 
zodpovědnosti bez možnosti schovat se za celek. Toto bylo vynuceno okolnostmi, kdy chceme-li jít 
profesionální cestou, musíme si umět i mezi sebou nepříjemné věci jasně nastavit a ctít je. Syndrom 

http://www.mp.mikulov.cz/
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vyhoření tu také sehrál svou roli. A proto bylo přikročeno v rámci restartu a nastavení nových 
pracovně právních pravidel k plošnému osobnostnímu rozboru u každého jednoho strážníka formou 
grafologického rozboru písma. Zjišťovala se role v týmu, vnímání týmu a vzájemných vztahů, spolu 
s klady a zápory jednotlivých osobností. Výsledek jasně stanovil postavení jednotlivců a tím i jejich 
členění v týmu.  Na základě této učiněné zkušenosti již není k MP přijat nový strážník, aniž by 
neprošel stejným zkoumáním osobnosti se zaměřením na jeho budoucí možnou roli v týmu. 
V roce 2019 nebyl ukončen žádný prac. poměr – na vlastní žádost. A byl zaznamenán nárůst 
zájemců o administrativní práci při MP (4 žádosti). Zaznamenán byl 1 pracovní úraz, bez pracovní 
neschopnosti. Zájemci o práci na pozici strážníka byly dva, avšak v této souvislosti se hodí 
poznamenat, že doby enormního zájmu o práci na pozici strážníka u MP jsou už minulostí. Zájemci 
prakticky nejsou, a pokud ano, tak se zcestnými představami, a nebo nevhodní vysokým věkem. 
Většina zájemců si to raději po vstupním pohovoru rozmyslí s tím, že tato práce, podmínky, 
okolnosti, náročnost a platové zařazení jim prostě nevyhovují. Strážníci MP disponují i velmi 
dobrými jazykovými schopnostmi na hovorové úrovni a to v jazyce: německém, anglickém, polském, 
ruském, italském a samozřejmě slovenském, dostačujícím pro běžný výkon služby a odpovídají 
geografickému položení našeho města a návštěvnosti z různých koutů světa. Ve své podstatě je 
toto při práci u MP Mikulov žádoucí.  
V roce 2019 byly uděleny dvě výtky za porušení pracovní kázně spočívající ve špatném úředním 
postupu a nekorektním jednání se stranou, které vyústilo ve stížnost, která tímto byla shledána jako 
opodstatněná. Mimořádných pochval bylo uděleno 6, s finanční mimořádnou odměněnou a 
návrhem na udělení medaile MP. Za záchranu života a mimořádné, opakované nadstandardní 
výkony a přístupy k činnostem MP, které byly podpořeny děkovnými písemnostmi od občanů a 
turistů.   
V současnosti na MP pracují 3 vysokoškolsky vzdělaní, 12 středoškolského vzdělání úplného 
s maturitou a 1 podléhá výjimce z věku a vzdělání. Vše dle požadavků zákona o Obecní policii č. 
553/1991 Sb.,     
  
          VÝCVIK ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MP 
MP vede pravidelný výcvik, který je celodenním zaměstnáním v souladu s pracovním řádem. Tedy 
minimálně 2x ročně jednodenní intenzivní výcvik v místě a 1x za 3 roky dvoudenní soustředění ve 
výcvikovém středisku akreditovaném pro výcvik MP. Výcvik je zaměřen zejména na combat střelbu 
(manipulace se zbraní za pohybu v akci), základy sebeobrany, taktické vedení úkonů a zákroků 
s nácviky tzv. „na sucho“, ovládání vozidla a bezpečného pohybu u vozidla při zákrocích, kurz první 
pomoci – obsluha defibrilátoru AED a ovládání odchytové techniky na odchyt sinantropních zvířat, 
bezpečné ovládání služebních vozidel a zastavování vozidel s usměrňováním provozu. To vše pod 
vedením odborných instruktorů, kteří jsou držiteli příslušných osvědčení k těmto činnostem a u 
firem, které mají patřičná osvědčení a akreditace pro tuto činnost. Samozřejmostí je, že všichni 
strážníci jsou plavci. Z organizačních a finančních důvodů nebylo i tentokráte uskutečněno 
plánované dvoudenní soustředění.  
Každý měsíc jsou konány pravidelné porady, za účelem seznámení se s požadovanými provozními 
záležitostmi, organizací práce a novinek pro výkon služby. Součástí porad jsou pak dále další 
běžná školení nezbytná dle zákoníku práce a podmínek zaměstnavatele.  
Dále pak musí strážníci MP každoročně prokazovat svou zdravotní způsobilost, spolehlivost 
a bezúhonnost (nově opisem z rejstříku trestů a rejstříku přestupků). Profesní způsobilost pro řízení 
vozidla s právem přednosti jízdy – referenční školení a školení BOZP pak každé dva roky.  
Průběžně (dle platnosti osvědčení) strážníci vykonávají zkoušku z odborné způsobilosti pro výkon 
funkce strážníka před komisí Ministerstva vnitra. Bylo tomu v souladu s právní úpravou každé tři 
roky, od r. 2018 každých pět let. A po vykonání čtvrté úspěšné zkoušky s dobou na neurčito. S 
rokem 2019 již má tuto zkoušku „Na neurčito“ u MP celkem 7 strážníků a v roce následujícím ji bude 
mít dalších 5. Následně na toto bude navazovat povinné iniciační školení v pravidelných cyklech.   
V uplynulém roce (jako každoročně) byli strážníci individuálně a postupně školeni v závislostech na 
svých osobních specializacích a dle náplně práce. A to zejména: odborná manipulaci s MKDS, 
problematika prevence kriminality, domácího násilí, násilí na dětech a seniorech, správní řízení a 
přestupky, používání radaru Lavet TC Pro II, obsluha SW k Ramer T10, uživatelská obsluha 
hlukoměru LaserLiner, odchyt sinantropních zvířat a zákon na ochranu před týráním zvířat, 
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problematika bezpečnosti sil. provozu a zbraní a střeliva, zákon o některých přestupcích. Všichni 
strážníci jsou držiteli osvědčení operátorů MKDS, slaňování, taktice, combat střelbě a sebeobraně, 
rescue výcviku a osvědčení na odchyt sinantropních zvířat a téměř všichni jsou držiteli osvědčení 
pro násilné a nenásilné otevírání dveří a zámkových systému sadou Lokschmidt. 
MP si vychovává specialisty (analytik, dokumentarista, zbrojíř, technik, mechanik, tiskový mluvčí, 
preventisté, operátoři různé SW IT technologií, PCO technik, audio/video technik, atd.). 
Samozřejmostí jsou patřičná osvědčení k těmto činnostem. Strážníci jsou i členy odborných komisí 
a to pro prevenci kriminality města Mikulov, sociálně právní ochrany dětí, komunitního plánování a 
pracovních skupin při Měú Mikulov. Velitel je současně manažer prevence města Mikulov, výkonný 
tajemník KPPK a člen bezpečnostní rady města.   
           
          STATISTIKY MP 
MP při své činnosti shromažďuje statistická data pro měření výkonnosti, četnosti a efektivity 
zjištěných událostí s měsíční pravidelností, které jsou předkládány starostovi města a na základě 
nichž probíhá analýza nápadu trestné a přestupkové činnosti na území města, která je 
zpracovávána jednou ročně společně s OO P ČR Mikulov. Na základě zjištěných skutečností se 
přijímají opatření do výkonu služby. Tyto statistiky společně s kriminogenním prostředím a 
viktimností ve vybraných lokalitách města jsou dále využívány k instalacím např. nových 
kamerových bodů MKDS, k přenesení ukazatelů rychlosti ZEUS se statistikou a dalším situačním 
opatřením.    
MP vede a zpracovává statistické výstupy v souladu se zákonem č. 553/91Sb., o obecní policii, 
který je v tomto ohledu zákonem speciálním a v souladu s nařízením EU 2016/679 o GDPR. Je 
vedena statistika provozu MKDS, odváděné práce MP jako celku a po jednotlivcích, statistika 
ukazatelů rychlosti, statistika měření rychlosti vozidel radarem, statistika trestné a přestupkové 
činnosti, statistika dotačních titulů, statistika pro MV ČR a každoroční souhrnná, což je tato výroční 
zpráva MP.    
Díky využívání rozličných a vzájemně z části propojených SW je možno téměř veškerou činnost MP 
statisticky hodnotit a potřebná data dohledat a za tímto účelem dále využít. Samozřejmostí jsou i 
tzv.:“Teplotní mapy“, které v grafické podobě přehledně znázorňují zatíženost určitých lokalit ve 
městě dle sledovaného ukazatele. 
Statistická sledování jsou také dále nutná sledovat v souladu s podmínkami celorepublikového 
výboru prevence kriminality, chceme-li se ucházet o dotace na projekty z oblasti prevence 
kriminality.  
 
          PREVENCE A MP 
Rok 2019 z hlediska vykonaných preventivních projektů, akcí, aktivit a přednášek hodnotíme jako 
jeden z velmi zdařilých a to pro četnost dotačně podpořených a také vykonaných samostatných 
projektů. Zejména díky realizaci dotačně podpořených projektů Mikulov-Implementace inteligentních 
funkcí + trasa pro MKDS, Mikulov-monitoring a řízení dopravy, Besip-den dětí, Besip-víš, kolik 
jedeš, Besip-bezpečný cyklista. Byly vykonány standardní přednášky na MŠ, ZŠ, Gymnáziu a SOU, 
v klubech seniorů a pro mimo mikulovské ZŠ a SŠ a to i na vyžádání mimo ORP Mikulov. Celkem 
jich bylo vykonáno 21 a osloveno takto 660 posluchačů. MP je hlavním nositelem myšlenky akce 
Den dětí, který byl opět realizován v prostoru amfiteátru, jímž bylo osloveno na 280 dětí a rodičů. 
Současně se MP podílí na dnech dětí ve smluvních obcích na VPS. Presentuje svou činnost dále i 
na firemních dnech, kam je žádána. Tradičně jsou pořádány dny otevřených dveří na MP pro 
širokou veřejnost. Dále dopravně bezpečnostní akce a součinnost s BESIP a Měú Mikulov, akce 
Den bez úrazů s DDM a branné dny místních ZŠ. MP každoročně předkládá na KPPK a následně 
vedení města návrhy na ocenění z řad občanů za pomoc a příkladné skutky v oblasti bezpečnosti. 
To vše shrnuto jsou každoroční preventivní aktivity a jednotlivé projekty.  
MP Mikulov je ne jen nositelem preventivních aktivit (ze zákona o OP), ale i vykonavatelem 
preventivních činností a jednotlivých projektů za město Mikulov jako celek. Oblast prevence je 
každoročně zahrnuta do rozpočtu MP (vysvětleno výše v kapitole finance). Mezi běžné každoroční 
aktivity dále počítáme každodenní dohled nad dopravou v blízkosti školských zařízení u přechodů 
pro chodce. MP vytváří pro Město Mikulov programy prevence na místní úrovni (PPNMÚ) s dobou 
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platnosti na 1 rok, vytváří koncepce prevence kriminality s dobou platnosti na 5 let (nový byl přijat 
radou města v r. 2019 a přesahem do roku 2023), dále Koncepci MP Mikulov s výhledy na 4 roky 
(poslední bude končit v r. 2020), statistiky a porovnávání vývojových trendů trestné a přestupkové 
činnosti společně s OO P ČR Mikulov a SKPV Břeclav, zastoupení v komisy pro prevenci kriminality 
(KPPK) na pozici výkonného tajemníka a manažera prevence města Mikulov. Zastupování a 
jednání jménem města na JMK, MV ČR OPK v problematice prevence kriminality. Tvorba 
preventivních projektů, jejich administrace, vykonávání a vyhodnocování s vyúčtováním. MP je 
tradičně velmi úspěšná v dotační oblasti, kde pravidelně získává podporu na preventivní projekty 
(viz. přiložená tabulka). Od roku 2005 bylo zažádáno o dotaci na 43 projektů a podpořeno bylo 39 
projektů. Což je 91 % úspěšnost! 
Manažer prevence města Mikulov za dobu své praxe v oboru je již konzultantem dotačních projektů 
v oblasti prevence kriminality pro mnohé ostatní v rámci ČR a je zván jako přednášející na odborné 
konference a semináře i do zahraničí (Slovensko). V roce 2019 MP obdržela 15 poděkování za 
vykonané aktivity v oblasti prevence kriminality. Zejména pak za „poutavou, praktickou a naučnou 
firmou vedené přednášky. Je nám ctí a závazkem současně, že pro způsob předávání informací 
vedenými přednáškami je lektor z řad MP vyhledávanou osobností v tomto ohledu.  
Co se problematiky prevence týče, je nezbytné si uvědomit, že je to činnost stále se periodicky 
opakující úměrně odrůstajícím generacím a výchova společnosti k bezpečnějšímu prostředí pro 
všechny. A jako taková se dá jen velmi těžko měřit. Vynaložené finanční prostředky na tuto oblast 
se tedy vyplácejí s výhledem do budoucnosti. A v našem městě za dobu trvání (od r. 2005) můžeme 
konstatovat, že to mělo a má svůj očekávaný dopad.  
 
          ODCHYT ZVÍŘAT 
Protože jsou všichni strážníci MP držiteli osvědčení pro odchyt sinantropních zvířat a MP je pro tuto 
činnost dokonale vybavena rozličnou odchytovou technikou a ochrannými pomůckami, není tedy 
problém s odchytem jakýchkoli zvířat na katastrálním území města i na katastrálním území 
smluvních obcí. Co se této činnosti a MP týká, je nutné připomenout, že se na MP stále obrací řada 
občanů, starostů a dokonce i Policie ČR se žádostmi o odchyt tam, kde MP nemá pravomoce 
z důvodu nepříslušnosti v závislosti na místě odchytu (tj. nemá MP s danou obcí VPS smlouvu). MP 
je k tomuto účelu vybavena dokonce i imobilizační puškou RD 706 TeleDart, která byla v r. 2019 1x 
použita. Zvířat bylo celkem odchyceno 86. Z toho 66 psů, z nichž většina byla vrácena majitelům po 
zaplacení pokuty v příkazním řízení. Výjimkou v tomto roce nebyl hromadné odchyty feny se štěňaty 
a odchyty více psů současně. Mezi jinými opět figurovali již notoricky známý recidivisté, kteří jsou 
odchytáváni více krát do roka. Zde se výše pokuty úměrně tomu stupňuje. Z celkového počtu bylo 
do smluvního útulku pro opuštěná zvířata odvezeno 6 psů a dva byli vráceni do Rakouské 
republiky. V jednom případě byl prováděn odchyt agresivního psa, který napadl člověka. MP dále, 
jako již každoročně chytala i jiná zvířata: ovce, koně, kozy, krůty, holuby, potkany, hady, fretku, 
kunu, srny a srnce, kolouchy a andulky. Kromě odchytů jsou to často i osvobození divoké zvěře 
z plotů a drátů ve vinohradech.  
U této problematiky musíme konstatovat, že stále veřejnost požaduje provádět odchyt koček. 
Avšak, město Mikulov nemá smlouvu s útulkem specifikovanou na umístění koček. Proto se kočky 
odchytávají skutečně jen v krajních a nezbytných případech. I legislativně tato část odchytů není 
uchopena (OZV je pouze a specificky o pohybu psů). I přes skutečnost, že kočka je zvíře 
domestikované se volně pohybuje bez omezení a přirozených překážek oproti psu. Bude tedy 
otázkou dalšího vývoje, jak se k této problematice město Mikulov jako zřizovatel MP postaví.   
MP také spolupracuje s místně příslušnou veterinární správou a v roce 2019 byla 6x provedena 
společná asistenční kontrola u hlášených problémových chovů a 2x postoupeno k dalšímu opatření 
podezření na špatné zacházení se zvířetem a množírnu.  
Strážníci jako držitelé výše zmíněného osvědčení provádí současně pro město i odbornou likvidaci 
uhynulé zvěře z veřejných prostranství, ulic a komunikací. Odborně se tato činnost nazývá sběr 
kadavérů. Na této likvidaci spolupracuje MP s fi. Agris Medlov. Většinou se jedná o zvířata sražená 
vozidly. A v roce 2019 tomu bylo 29x.  
Fotografie odchycených zvířat umísťujeme na www stránky MP a tato rubrika je jednou 
z nejnavštěvovanějších. A i díky tomuto jsou zvířata vracena zpět majitelům. Mnohdy i přes půl 
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republiky, či ze zahraničí (zejména pak ze sousedního Rakouska). I to jsou velmi časté a opakující 
se případy.  
MP disponuje vlastními záchytnými a typizovanými kotci pro dočasné ustájení odchycených zvířat, 
tzv. „Depozit“, které jsou umístěny ve dvoře za ubytovnou Tedos Mikulov s.r.o. s přístupem z ul. 
Doležalova. V roce 2018 byli významně novelizovány předpisy a právní úprava se zpřísnila ve 
vztahu k ustájení zvířat, jejich chovu a především náležitostí, které musí depozity splňovat a naše 
kotce již nevyhovují. Ne jen ze zákonného důvodu, ale také zejména proto, že jsou již 20let staré! I 
proto v rozpočtu MP na rok 2019 byla alokována finanční částka potřebná na přestěhování a 
celkovou rekonstrukci těchto kotců a všeho, co k provozu depozita náleží tak, aby splňoval 
zákonem daná kritéria. Tato však nebyla z objektivních důvodů vyčerpána a tak doufáme, že v roce 
2020 se podaří s konečnou platností najít vhodné místo a kotce přesunout i s celým odpovídajícím 
zázemím.   
 
          ZTRÁTY A NÁLEZY 
MP vede tuto agendu za město Mikulov jako takovou a to se všemi náležitostmi, jak po stránce 
praktické, tak i procesní. Agenda nálezů probíhá v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 
Sb., .  
Za rok 2019 MP eviduje na 125 nálezů – zejména osobní věci. Ale jsou zde i takové zajímavosti 
jako např.: mobilní telefony (23x), šperky žlutého a šedého kovu (3x), klíče od vozidel (3x), 
registrační značky od vozidel (2x), fotoaparáty (3x), finanční hotovosti (13x v částkách i 12.400,- a 
1315 euro), platební karty (35x), jízdní kola (4x). Mezi skutečně neobvyklé řadíme nález dronu 
v příručním cestovním kufříku, plynové pistole, sadu zajišťovacích popruhů na nadměrný náklad, 
dioptrické brýle, ručně malované a rámované obrazy, berle, pytel granulí pro psa, nový HP 
přenosný PC v cestovním balení a smuteční černý prapor. Samozřejmostí jsou především osobní 
doklady a různé peněženky s obsahem, doklady a prázdné peněženky, kabelky a rozličné svazky 
klíčů. Z toho byly 4 nálezy věcí pocházejících z trestné činnosti odevzdány na Policii ČR. 
I zde na základě umístnění fotografií na www.mp.mikulov.cz se nám dařilo nálezy vracet 
skutečnému majiteli a to i ze zahraničí. Ve věci ztát a nálezů musíme kladně zhodnotit, že čím dál 
více občanů odevzdává nálezy na MP kompletní a to i dokonce i s vysokou finanční hotovostí, kdy 
poměrně často majitel vyplatí nálezci nálezné (na které má ze zákona nárok).  
MP neprovádí jen evidenci ztrát a nálezů, ale také odnímá věci v souladu se zákonem o Obecní 
policii č. 553/1991 Sb., v roce 2019 bylo takto odejmuto 11 věcí. Zejména se jednalo o věci, které 
pocházeli z trestné, či přestupkové činnosti, či byly k takovéto činnosti užity a věci, které lze 
považovat za zbraň. Patřili tam věci typu chladných zbraní (nože), ale také teleskopický obušek, 
elektronické cigarety, rybářské pruty a alkohol.   
 
          INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI 
MP v r. 2019 tak, jako v letech minulých velmi dobře spolupracovala s veškerými druhy médií v ČR, 
zejména pak na regionální úrovni. Spolupracovala na informování veřejnosti s těmito médii: Rádio -  
ČS rozhlas, Televize – ČT1, Prima, Nova, JOJ. Tisk – Mikulovský Zpravodaj, Mladá fronta dnes, 
5plus 2, Nový život, Deník, Moravský Jih, Magnus Regio a ČTK.  Email - Stížnosti, žádosti, podměty 
a dotazy prostřednictvím www.mp.mikulov.cz. Žádná žádost, informace, stížnost, podmět, či 
písemnost nezůstala nezodpovězena.  
Každý měsíc je pravidelně vypracovávána tisková zpráva o činnosti MP, která je následně 
umístněna na www. MP v kategorii represe a poskytována Mikulovskému Zpravodaji. 
Informace poskytuje pouze velitel MP a pověřený tiskový mluvčí MP, na základě vnitřní směrnice 
MP a Organizačního řádu MP.  
          www stránky MP 
MP Mikulov má vlastní www.mp.mikulov.cz  a to již od r. 2005. Za dobu svého trvání získaly na 
popularitě u široké veřejnosti a jsou velmi kladně hodnoceny v odborných kruzích (MP v ČR a 
správců www) to pro svou přehlednost, jednoduchost a obslužné rozhraní. V roce 2018 prošly 
zásadní rekonstrukcí a informace se vkládají s pravidelností jednou týdně, je-li potřeba i aktuálně. 
Ukazatele sledovanosti jsou podle Google analytics a díky tomu víme, že jsme sledováni i 
v zahraničí a dokonce v zámoří. Pro snadnější návštěvnost využíváme vlastní QR kód. Který máme 

http://www.mp.mikulov.cz/
http://www.mp.mikulov.cz/
http://www.mp.mikulov.cz/
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na našich materiálech a dokonce i na vozidlovém parku, což každý návštěvník ihned ocení. U www 
stránek MP jsou nejvíce v oblibě kategorie: Ankety, Zprávy z ulice, Preventivní varování veřejnosti, -
Materiál  a technické vybavení MP, Ztráty a nálezy, Odchycená zvířata, Napište nám, Zajímavosti a 
Vraky vozidel – tyto kategorie navštíví prakticky každý kdo na www.mp.mikulov.cz vstoupí. Nově též 
kategorie aktuality, která byla vystavena na úvodní stránku, tak, aby návštěvník ihned viděl novinky 
a to, co MP nejvíce aktuálně tíží. Tato kategorie slouží k okamžité informaci veřejnosti při pomoci v 
pátrání, či nalezených věcech a odchycených psech. Každý druhý uživatel se aktivně účastní přímo 
anket v el. podobě. Zejména ankety stále zůstávají výrazným komunikačním prvkem s veřejností 
anonymizovanou formou a současně napomáhají v naší práci. Obsah anket je směřován do místní 
problematiky, které je MP schopna v rámci svých kompetencí řešit, či k jejich řešení přispívat.  
Prostřednictvím těchto www seznamuje MP interaktivní formou širokou veřejnost se svou činností. 
Již desátým rokem zde informujeme veřejnost o datu a času provádění měření vozidel radarem 
v Mikulově s týdenním předstihem.  Tyto www slouží nejen prezentaci práce MP, ale i preventivním 
aktivitám a informování veřejnosti. Je zde i možnost přímého dotazu, které ale občané využívají 
minimálně. Jsou zde samozřejmě i anonymním oznámení a jiná hanlivá vyjádření na adresu MP. 
Jinou formu presentace interaktivním způsobem MP nezvažuje a to zejména z toho důvodu, že není 
trvalý a výhradní správce pro tuto činnost při MP a otevření sítí jako face book, twiter a další by toto 
zcela jistě vyžadovali.  
           
          SPOLUPRÁCE MP 
MP spolupracovala v roce 2019napříč veřejným sektorem a orgány veřejné moci, zejména pak 
s těmi v rámci ORP a IZS.  Dále pak mezi ostatními můžeme jmenovat územní odbor Policie ČR 
Břeclav, krajské ředitelství Policie ĆR Brno, DI P ČR Břeclav, OO P ČR Mikulov, DO P ČR Mikulov, 
SKPV P ČR Břeclav, SKPV P ČR Brno, inspekce Policie ČR, NPC SKPV P ČR, NBÚ, GIBS, KPPK 
města Mikulov, Soc. odborem a OSPOD, vnitřním odborem, odborem stavebním a životního 
prostředí, živnostenského podnikání města Mikulov a KPPP města Mikulov. Dále pak Mikulovskou 
rozvojovou města Mikulov, Okresními soudy ČR, Krajskými soudy ČR, městskými soudy ČR, 
probační a mediační služba, Exekutorským úřadem Hodonín, Brno, Ostrava, Pardubice a Plzeň, 
inspekcí MV ČR, Celním ředitelstvím Brno a Praha, HZS Mikulov a HZS Břeclav, ICP Valtice a ICP 
Praha, ústředím VOZP, K-centrum Břeclav, Finančním úřadem Mikulov, Úřadem práce Mikulov, 
Tedos Mikulov s.r.o., Regionálním zámkem Mikulov, LSPP Mikulov, RZP Brno, RZP Pohořelice, 
PZS Brno-Černovice, věznice Břeclav, státní zastupitelství Břeclav, Brno a ÚOOZ expozitura Brno a 
Praha. Zvláštní a zcela pochopitelná je spolupráce s městskými a obecními policiemi v rámci 
vyššího územně samosprávného celku JMK a i nad jeho rámec z celé ČR.  
Dále pak trvá a stále se prohlubuje spolupráce s Polizeikooperationszentrum Drasenhofen 
v Rakouské republice a ve Slovenské Republice s MěsP města Galanta jakožto partnerským 
městem města Mikulov. Ze zahraničí jsou to dále policejní složky států Polská republika a Německá 
republika.   
Jedná se především o organizace a složky státní správy a místních samospráv, jejichž činnost se 
vzájemně prolíná a doplňuje. Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vedoucími 
pracovníky, ale i mezi řadovými zaměstnanci a dokonce i na bázi osobní. V rámci této spolupráce 
se nám podařilo minimalizovat nejedny velké škody a ztráty, ba i zachraňovat zdraví a životy a 
podílet se na odhalování trestné a přestupkové činnosti i nad rámec ČR. Zejména však výměnou 
informací k osobám a věcem a vytěžováním MKDS.  
Tuto oblast činnosti považujeme za jednu ze stěžejních, chceme-li úspěšně minimalizovat dopad 
trestné, přestupkové činnosti v rámci naší samostatné působnosti. Obecně z bezpečnostního 
hlediska – široká spolupráce = příjem a výměna informací, což má za následek snížení potenciální 
páchané trestné a přestupkové činnosti. A to díky široké informovanosti. 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.cz/maps/place?cid=13901886198160673986&gl=cz&hl=cs&cd=1&cad=src:ppiwlink&ei=y0QdT_23O9Gg_Aa_lODQDg&dtab=2
http://maps.google.cz/maps/place?cid=13901886198160673986&gl=cz&hl=cs&cd=1&cad=src:ppiwlink&ei=y0QdT_23O9Gg_Aa_lODQDg&dtab=2
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příloha: statistika preventivních projektů 2005-2019 ve formátu excel 
             statistika řešení problematiky nočního klidu ve formátu excel  
             měření rychlosti a cykloakce 2019 
             statistika trestné a přestupkové činnosti rok 2019 
             teplotní mapy z činnosti MP a sw pro dokumentaci MIMIS 
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Vysvětlivky použitých výrazů a zkratek: 
• MKDS – městský kamerový dohlížecí systém 
• KBMS – komplexní bezpečnostní manažerský systém  
• PD77R  – mobilní kamerový systém se záznamem  audio/video 
• GPS – navigační satelitní systém se zákresem stopy pohybu do mapy  
• GDPR – nařízení EU o nakládání s osobními údaji 
• MP – Městská policie 
• TPZOV – technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (botička) 
• PCO – pult centralizované ochrany 
• TZP – tělesně zdravotně postižení 
• MV ČR OPK – Ministerstvo vnitra České republiky Odbor prevence kriminality 
• ÚO P ČR Břeclav – územní odbor Policie České republiky Břeclav 
• OO P ČR Mikulov – Obvodní oddělení policie České republiky Mikulov 
• DI P ČR – dopravní inspektorát Policie ČR Břeclav 
• DO P ČR – dálniční oddělení Policie ČR Mikulov 
• ICP – Inspektorát cizinecké Policie ČR 
• SKPV – služba kriminální policie a vyšetřování 
• NPC SKPV P ČR – národní protidrogová centrála služba kriminální policie a vyšetřování Policie 

České republiky 
• CRŘ – Centrální registr řidičů 
• CRV – Centrální registr vozidel 
• OSPOD – Orgán sociální péče o dítě při sociálním odboru města. 
• kriminogenní situace – situace podporující kriminální a jiné závadové jednání  
• viktimní – snadno napadnutelná oběť trestným činem 
• dB – hodnota hlasitosti hluku 
• nápad – objem trestné činnosti a přestupků za určité období 
• varny – místo, kde se vyrábějí nelegálním způsobem drogy  
• ČBS – čerpací benzinová stanice 
• DN – dopravní nehoda  
• DZ – dopravní značení 
• MPZ – mezinárodní poznávací značka 
• RZ – registrační značka vozidla (espézetka)  
• DRUGWIPEA+ - jednorázový testr k prokázání užívání omamných a psychotropních látek 

s výsledkem do 15sekund stěrem 
• Dräger 7510 plus com – certifikovaný a kalibrovaný přístroj k detekci alkoholu z dechu. 
• LaserLiner – přístroj k měření hladiny hluku (kalibrovaný) 
• Lavet TC Pro II – Laserový certifikovaný a kalibrovaný přístroj k měření rychlosti vozidel 
• Ramer T10 – radiový certifikovaný a kalibrovaný stacionární přístroj k měření rychlosti vozidel  
• Combat střelba – střelba ze služební zbraně za pohybu a taktika bezpečné manipulace střelby 

všeobecně  
• Sinantropních zvířat – zdomácnělých zvířat, domestikovaných zvířat  
• Kadavér -  uhynulé zvíře určené k odborné likvidaci 
• Depozit – místo určené pro dočasné ustájení zájmových zvířat v souladu s veterinárními předpisy 
• Rescue výcvik – záchranářský kurz poskytování první pomoci 
• Forenzní psychologie – dopad právního prostředí na osobnost jedince a okolnosti    
• Pravomoce – zákonem daný rámec oprávnění, úkolů a činností 
• Rekognice – ztotožnění pachatele porovnáním fotografií a mezi jinými osobami 
• Kyberšikana – počítačová a mediální šikana (za užití internetu, mobilních telefonů a podobných IT 

technologií) 
• KPPK – Komise pro prevenci kriminality   
• KPPP – Komise pro projednání přestupků města Mikulov  
• PPNMÚ – program prevence na místní úrovni  
• JMK – Jihomoravský krajský úřad 
• HZS – Hasičský záchranný sbor 
• RZP, LSPP – lékařská služba rychlé zdravotnické pomoci      
• VPS – veřejnoprávní smlouva 
• ÚOOZ – útvar odhalování organizovaného zločinu Policie ČR 
• NBÚ – Národní bezpečnostní úřad 
• GIBS – Generální inspekce bezpečnostních složek 
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MKDS místa prokázané protiprávní činnosti a využití – teplotní mapa 

  

PCO výjezdy – počty a teplotní mapa
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Přestupci dle místa bydliště JMK – teplotní mapa
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Přestupky dle místa činu řešené nasazením TPZOV – počty                                                                      3                     

 

Přestupky dle místa činu řešené nasazením TPZOV – teplotní mapa
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Přestupky řešené domluvou – počty                                                                                                             4                          

 

Přestupky řešené domluvou – teplotní mapa
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Přestupky řešené pokutou – počty                                                                                                                5      

 

Přestupky řešené pokutou – teplotní mapa 
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Přestupky řešených cyklistů – počty a teplotní mapa                                                                                 6                

  

Přestupky oznámené do rejstříku přestupků 
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Přestupky mladiství – počty a teplotní mapa                                                                                                7                                

 

Přestupky nezletilí – počty a teplotní mapa 
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Přestupky řešené předvolánkou ve středu města – počty                                                                           8

 

Přestupky řešené předvolánkou – teplotní mapa 
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Přijatá oznámení a šetření k nim – počty                                                                                                       9

 

Přijatá oznámení a šetření k nim - teplotní mapa 
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Závady, poruchy a spolupráce s TEDOS Mikulov s.r.o. – počty 
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Přestupky z měření rychlosti vozidel – počty a teplotní mapa                                                                  11
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ZJIŠTĚN
É 

TRESTN
É ČINY a 
PŘESTU

PKY

ŘÍZENÍ 
POD 

VLIVEM 
ALKOH

OLU

dopravn
í nehody

objem v Kč,-

březen
20.03. 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8 8000
26.03. 9,70 3,00 0,00 0,00 0,00 14 12700
duben 16,70 4,00 0,00 0,00 0,00 22 20700
03.04. 5,00 1,00 2,00 0,00 0,00 9 6000
24.04. 18,00 1,00 0,00 0,00 0,00 20 19000
květen 39,70 6,00 2,00 0,00 0,00 51 45700
02.05. 11,00 1,00 2,00 0,00 0,00 14 12000
21.05. 7,00 2,00 2,00 0,00 0,00 11 9000
29.05. 10,80 1,00 0,00 0,00 0,00 11 11800
červen 68,50 10,00 6,00 0,00 0,00 87 78500
10.06 15,50 1,00 1,00 0,00 0,00 16 16500
17.06. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 10000
21.06. 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11 1300
22.06. 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600
červenec 95,90 11,00 7,00 0,00 0,00 131 106900
02.07. 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1 0
21.07. 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 48 4200
23.07. 27,00 0,00 1,00 0,00 0,00 31 27000
26.07. 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23 1200
27.07 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 2500
srpen 130,80 11,00 9,00 0,00 0,00 252 141800
26.08. 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 15 14000
27.08. 19,00 1,00 1,00 0,00 0,00 21 20000
30.08. 14,10 1,00 0,00 0,00 0,00 16 15000
září 176,90 14,00 10,00 0,00 0,00 304 190800
01.09. 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 1400
02.09. 7,50 4,00 1,00 0,00 0,00 10 11500
25.09. 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16 14300
26.09. 9,30 1,00 0,00 0,00 0,00 14 10300
říjen 209,40 19,00 11,00 0,00 0,00 358 228300
21.10. 12,70 1,00 0,00 0,00 0,00 13 13700
24.10. 12,00 0,00 4,00 0,00 0,00 16 12000
listopad 234,10 20,00 15,00 0,00 0,00 387 254000
15.11. 10,20 0,00 2,00 0,00 0,00 15 12200
25.11. 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 6500
celkem 250,80 20,00 17,00 0,00 0,00 409 272800

289/120
rok 2019 250,80 20,00 17,00 0,00 0,00 289/120 272800
rok 2018 253,90 41,80 29,00 5,00 3,00 314/75 295700
meziroční srovnání -3,10 -21,80 -12,00 -5,00 -3,00 +20 -23000

ø 667,-/760,-

za MP MIKULOV vypracoval: Hamerník Jiří velitel

k 30. 12. 2019při tom realizováno 6 cykloakcí se 120 přestupci

90km/h na 50ce, 2CRŘ

3x domluva

měření rychlosti bylo celkem 21 r.2018 / 37

91km/h na 50ce
147km/h na 70ce

počet 
vozidel / 
cyklistů

85km/h na 50ce, 1xCRŘ
77km/h na 50-ce

82km/h na 50-ce, 2xCRŘ

91km/h na 50-ce, 3xCRŘ

MĚŘENÍ  RYCHLOSTI A CYKLOAKCE  2019

DATUM AKCE POKUTY 
ZAPLACENÉ

POKUTY NA 
MÍSTĚ 

NEZAPLACEN
É

OZNÁMENÉ 
PŘESTUPKY 
NA SPRÁVNÍ 

ORGÁN

POZNÁMKA

70km/h na 50-ce, 1xCRŘ

13x domluva

11x domluva
4x domluva

89km/h na 50-ce, 2xCRŘ

2x domluva

68km/h na 50-ce
81km/h na 50-ce, 5xCRŘ

77km/h na 50-ce

75km/h na 50-ce, 1xCRŘ

63km/h na 50-ce

79km/h na 50-ce

88km/h na 50-ce, 4xCRŘ
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součty TR 
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Náměstí 5 1 10 7 6 6 35 6 29
Kapucínská 1 1 2 0 2
Husova 1 1 4 1 1 8 1 7
Zámecká 0 0 0
Česká 1 1 2 4 1 3
Kamenný ř. 0 0 0
Alfonse Muchy 1 1 1 2 1 6 2 4
Brněnská 1 3 1 2 3 1 11 4 7
Vídeňská 2 8 10 0 10
Pavlovská 1 1 1 1 2 2 2 10 3 7
Svobody 1 1 1 1 2 6 2 4
Vrchlického 1 1 0 1
Komenského 1 1 2 4 2 2
Purkyňova 1 1 2 4 1 3
Koněvova 1 2 3 1 2
Poštovní 0 0 0
Doležalova 0 0 0
Mlýnská 1 1 0 1
Kostelní nám. 2 4 2 8 0 8
Zámek 1 1 0 1

1 2 1 10 2 7 20 30 24 14 3 114 23 91
střed celkem  

Piaristů 1 2 6 8 1 5 6 29 3 26
22. Dubna 2 2 3 7 2 5
Sharfova alej 0 0 0
Venušina 1 1 1 2 1 1 1 8 2 6
Wolkerova 1 1 1 0
Havlíčkova 0 0 0
Novokopečná 2 2 0 2
Pod Platanem 2 1 2 5 0 5
Střelnická 1 1 0 1
Bardějovská 1 1 2 2 0
hřbitov a park 0 0 0
Kozí Hrádek 1 1 1 1 4 1 3
Lidická 1 1 1 0
Na Jámě 2 2 0 2
U Lomu 1 1 10 7 13 1 1 34 12 22
Růžová 0 0 0
Školní 0 0 0
U Staré brány 0 0 0
Bezručova 2 1 3 2 1
Nerudova 0 0 0
1 zóna celkem 0 1 1 3 2 19 17 26 11 8 11 99 26 73

Gagarinova 1 1 1 0
Vinohrady 2 2 0 2
Amfiteátr 0 0 0
1. Května 1 1 2 2 6 2 4
Habánská 0 0 0
Hliniště 1 1 1 3 1 2
M. Majerové 0 0 0
Žižkova 1 1 0 1
Sadová 0 0 0
Pod Hájkem 0 0 0
Gorkého 1 1 1 3 1 2
Majakovského 1 1 1 0
Zlámalova 1 1 1 0
R. Gajdoše 1 1 1 0
Na Hradbách 1 1 1 1 4 2 2
Dukelská 1 1 1 1 4 2 2
U Celnice 1 1 1 0
Valtická 1 1 1 3 0 3
U Bažantnice 2 1 3 2 1
2 zóna celkem 1 0 0 6 1 7 2 8 6 1 2 34 15 19



Nádražní 1 1 1 3 5 1 2 14 3 11
ČSČK 0 0 0
Kpt. Jaroše 3 3 4 1 10 21 3 18
Zd. Nejedlého 1 1 1 2 1 6 3 3
Větrná 1 1 1 3 1 2
Hraničářů 1 1 5 3 2 1 13 2 11
St. Živného 1 1 0 1
Nová 1 2 1 4 1 9 3 6
COOP Jednota 3 3 0 3
Pod Strání 1 1 2 1 5 1 4
Vinařská 1 1 1 0
K Vápence 2 2 3 9 1 1 1 1 20 7 13
3 zóna celkem 1 4 2 5 0 12 27 22 5 6 12 96 24 72

MBZ/Shell a Zámeček 1 2 1 2 6 4 2
Lidl 4 4 0 4
Tesco 3 1 16 20 4 16
Průmyslová oblast 0 0 0
Billa 1 3 19 23 4 19
koupaliště 0 0 0
Albert 0 0 0
E 52 0 0 0
Sportovní 3 1 4 3 1
Jiráskova 1 2 3 1 2
Rep. Obrany 2 1 3 4 2 3 15 6 9
28. Října 1 1 3 3 2 1 3 1 5 20 8 12
svatý kopeček 0 0 0
MOL/Admirál 7 7 0 7
Mar. Mlýn 1 1 2 0 2
Mušlov 2 1 1 4 0 4
střelnice 1 1 0 1
zahr. kolonie 1 1 1 0
4 zóna celkem 3 3 0 12 0 13 55 7 7 4 6 110 31 79

součet skutků ve sloupci 6 10 4 36 5 58 121 93 53 33 36 453 119 334
součet skutků celkem 119 334
meziroční srovnání 119 64 + 55 334 241 + 93

porovnání nápadu v monitorované a nemonitorované oblasti 
tr.činů přestupků celkem podíl v %

v monitorované oblasti 52 148 200 44% skutků bylo spácháno v místě instalovaného MKDS a tedy i prokázáno
v nemonitorované oblasti 67 186 253 56% skutků bylo spácháno mimo MKDS
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Dolní Dunajovice 2 3 2 8 3 2 4 24 5 19
Pavlov 3 3 2 1 5 5 13 1 33 14 19
Brod Nad Dyjí 3 1 1 3 6 1 1 16 5 11
Novosedly 1 4 6 6 1 2 20 5 15
Drnholec 3 2 2 5 4 6 1 2 3 28 12 16

zóna obce na VPS 6 8 2 7 0 18 20 39 5 6 10 121 41 80

součet skutků ve sloupci 6 8 2 7 0 18 20 39 5 6 10 121 41 80
součet skutků celkem 41 80
meziroční srovnání 41 36 + 8 80 67 + 13

porovnání nápadu v monitorované a nemonitorované oblasti 
tr.činů přestupků celkem podíl v %

v monitorované oblasti 6 11 17 14% skutků bylo spácháno v místě instalovaného MKDS a tedy i prokázáno
v nemonitorované oblasti 35 69 104 86% skutků bylo spácháno mimo MKDS

statistika je zpracována k datu 31. 12. 2019

v této tabulce nejsou zaneseny přestupky v dopravě a dopravní nehody

místo pod dohledem autodoom kamerového bodu
nejvíce zatížené lokality v r. 2019 místo pod dohledem pevného kamerového bodu
středně zatížené lokality místo pod dohledem autodoom a pevného kamerového bodu

místo pod částečným dohledem autodoom  a pevného kamerového bodu
místo pod částečným dohledem autodoom kamerového bodu

za MP MIKULOV vypracoval: Hamerník Jiří 



provozovna den hodina čj.:MP PD77R Laserliner způsob porušení způsob řešení poznámka
vzor so 0:20 MP-2222k/16 ano ano rep. hudba jaká, velká, malá 500,-

ul.Gagarinova- ubytovna Gong So 13.1.2019 3:25 MP-74k/19 ano ne hluk v bytě řešeno s nájemníky z BG řešeno domluvou

ul.Piaristů- ulice, chodník  So 13.1.2019 5:43    MP-75k/19 ne ne hluční chodci nezjištěno,nezaregistrováno

ul. St.Živného-soukromý byt  Pa 19.1.2019 5:30   MP-122k/19 ano ano hluk v bytě hodnoty nepřekročeny 3/1
ul. Zd. Nejedlého-soukromý byt    So 9.3.2019 22:28   MP-460k/19 ano ne hluk v bytě hodnoty nepřekročeny

ul. St.Živného-soukromý byt Čt 21.3.2019 22:42   MP-555k/19 ano ne hluk v bytě neprokázáno-klid
ul. Větrná-soukromý byt So 30.3.2019 22:30   MP-652k/19 ano ne hluk v bytě sousedské spory oznámeno do KPPP 3/1
ul. Bezručova-lesopark Út 2.4.2019 23:38   MP-657k/19 ano ne hlučná mládež malá intenzita řešeno domluvou

ul. Mlynská - Hotel Galant So 6.4.2019 0:40  MP- 698k/19 ano ano hlasitá hudba ihned ukončeno řešeno domluvou

ul. Česká - Sportbar Pa 19.4.2019 23:20  MP- 815k/19 ano ne hluk provozovny uzavřeny hl. dveře řešeno domluvou

ul. Vídeňská - SOU Ne 21.4.2019 1:10   MP-824k/19 ano ano hlasitá hudba ukončeno řešeno domluvou

ul. Česká - U hroznu Čt 25.4.2019 22:14   MP-890k/19 ano ne hluk provozovny uzavřeny hl. dveře řešeno domluvou
ul. Jiráskova - BORS ubytovna Ne 28.4.2019 0:50   MP-909k/19 ano ne hluk z ubytovny malá intenzita řešeno domluvou 6/6
ul. Česká - U hroznu Pa 10.5.2019 22:15 MP-1038k/19 ano ano hluk provozovny malá intenzita

ul. Česká - U hroznu Pa 17.5.2019 23:00 MP- 1094k/19 ano ne hluk provozovny malá intenzita n.klid posunut od 2:00

 Zámek Mikulov Pa  24.5.2019 23:35 MP- 1159k/19 ano ne hudba ze zámku koncert-ztišeno n.klid posunut od 0:00

ul. Vídeňská - Penz. U zel. Stro. St   29.5.2019 3:35 MP- 1195k/19 ano ne hluk v penzionu vnitřní problémy pomoc provozovateli
ul.Piaristů- ulice, chodník Po  27.5.2019 0:39 MP- 1183k/19 ano ne hlučná mládež malá intenzita řešeno domluvou 5/1
ul. 28.řijna - Hotel Marcinčák So 1.6.2019 23:30 MP-1235k/19 ano ano hluk  provozovny malá intenzita n-klid posunut od 0:00

ul. Rep.obrany - Ubytovna Bors Ne 2.6.2019 0:01 MP-1236k/19 ano ano hluk z ubytovny malá intenzita řešeno domluvou

ul. U Pekárny D. Dunajovice Pa 7.6.2019 1:20 MP-1287k/19 ano ano hluk v penzionu malá intenzita řešeno s provozovatelem

ul. Pavlovská Penzion EURO So 8.6.2019 0:28 MP-1295k/19 ne ne hluk v penzionu malá intenzita řešeno domluvou

ul. Na Jámě 28 Penzion So 1.6.2019 1:40 MP-1225k/19 ano ano hluk v penzionu přivol. Provozov. řešeno domluvou

ul. Zd. Nejedlého-soukromý byt Po 3.6.2019 23:27 MP-1257k/19 ano ne hluk v bytě problémy s nájemníky řešeno domluvou

ul. Větrná Út  4.6.2019 0:00 MP-1258k/19 ano ne hádka na ulici souvis. S MP-1257k/19 řešila PČR

ul. Vinohrady-hospoda Amfiteát. Ne 9.6.2019 1:53 MP- 1306k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita řešeno domluvou

ul. St.Živného Ne 9.6.2019 22:50 MP- 1312k/19 ne ne hlučná mládež mládež nezjištěna

ul.Piaristů, dvůr Gymnázia Út  11.6.2019 22:01 MP- 1352k/19 ano ne hlas.repro hudba Zlín fest-párty n-klid posunut od 0:00, neř.

ul. Havlíčkova - penzion Pá 14.6.2019 0:35 MP- 1365k/19 ne ne hluk z penzionu MP zaneprázdněn. jinde předáno PČR

ul.Pavlovská - Hotel Tanzberg Pá 14.6.2019 22:20 MP - 1378k/19 ne ne hluk z pivnice malá intenzita

ul. A.Muchy So 15.6.2019 2:05 MP - 1379k/19 ano ne hluční chodci malá intenzita

ul. Jiráskova - BORS ubytovna So 15.6.2019 23:54 MP - 1389k/19 ano ne hluční chodci malá intenzita

STATISTICKÁ  TABULKA  RUŠENÍ  NOČNÍHO  KLIDU rok 2019



ul.Náměstí  -  pěší zóna Ne  16.6.2019 0:10 MP - 1390k/19 ano ne hluční chodci malá intenzita

ul. Pod Strání-Vinotéka Volařík Čt  20.6.2019 1:10 MP - 1437k/19 ano ne hluční návštěvníci malá intenzita

ul. Vídeňská Penzion Lidka Ne 23.6.2019 1:40 MP - 1469k/19 ano ano hluční návštěvníci malá intenzita řešeno domluvou

ul. Nádražní - prodej.stánek So 22.6.2019 22:04 MP - 1465k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita

ul.Zlámalova Hotel Ryzlink So 22.6.2019 23:40 MP - 1467k/19 ano ano hluk z provozovny Svatba, ukonč. Hudbu  řešeno domluvou

ul. K Vápence Hotel Maroli Ne 23.6.2019 2:16 MP - 1470k/19 ano ano hluk z provozovny Svatba, ukonč. Hudbu  řešeno domluvou

ul.Lidická 2 Čt  27.6.2019 3:26 MP - 1497k/19 ano ne hluk z domu malá intenzita

ul.Nová Pá  28.6.2019 0:39 MP - 1503k/19 ano ano hlučný chodec opakované pokuta 1000,-Kč

ul. Rep.Obrany  Hotel Bonsai So  29.6.2019 0:51 MP - 1512k/19 ano ano hluk z provozovny narozen.- malá intenzita řešeno domluvou

ul.Nová So  29.6.2019 23:45 MP - 1519k/19 ne ne hluk z bytu nezjištěno

ul. Česká - hodová zábava Ne  30.6.2019 0:35 MP - 1520k/19 ano ano hluk z hod. zábavy hudba ukončena       řešeno domluva řešeno domluvou

ul. A.Muchy Ne  30.6.2019 0:45 MP - 1521k/19 ano ano hluční chodci rozcházeli se řešeno domluvou
ul.Lidická 2 Ne  30.6.2019 2:16 MP - 1522k/19 ano ano hluk z domu malá intenzita 27/15
ul. A.Muchy Po    1.7.2019 1:57 MP - 1530k/19 ano ne hluk chodci malá intenzita

ul. A.Muchy stánek Út     2.7.2019 22:53 MP - 1544k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita

ul. Na Jámě 16 Út     2.7.2019 23:30 MP - 1545k/19 ano ne hluk z domu rozcházeli se

ul. Mlynská  u Hotelu Galant St     3.7.2019 3:14 MP - 1546k/19 ne ne hluční chodci malá intenzita

ul. Na hradbách Penzion Jarmila ČT    4.7.2019 22:45 MP - 1563k/19 ne ne hluk z provozovny neopodstatněné

ul.Jiráskova ČT    4.7.2019 23:57 MP - 1564k/19 ne ne hlučná pračka sousedů  neopodstatněné

ul. Na hradbách, dům Pá    5.7.2019 0:27 MP - 1565k/19 ano ano hlas.repro hudba opakované pokuta 1000,-Kč

ul. Vídeňská Penzion Lidka Pá    5.7.2019 3:03 MP - 1566k/19 ano ano hluk z penzionu malá intenzita řešeno domluvou

ul. Pod Strání, dům Ne  14.7.2019 3:37 MP - 1649k/19 ne ne hluk z domu neopodstatněné

ul.Náměstí  -  pěší zóna ČT  18.7.2019 0:02 MP - 1679k/19 ano ano hluční chodci opakované pokuty 2x3000,-Kč

ul. Nová u Chevronu ČT  18.7.2019 22:27 MP - 1686k/19 ano ne hluční chodci malá intenzita řešeno domluvou

ul. A.Muchy Pá  19.7.2019 0:00 MP -1687k/19 ano ano hluk z provozovny malá intenzita řešeno domluvou

ul. Pod strání Pá 19.7.2019 23:30 MP - 1698k/19 ano ne hlučná mládež neopodstatněné noč.klid posunut až od 0:00

ul. Piaristů Club No 292 Ne  21.7.2019 0:05 MP - 1706k/19 ano ano hluk z provozovny ukončeno řešeno domluvou

ul. A.Muchy Ne 21.7.2019 0:25 MP - 1707k/19 ano ano hluk z provozovny ukončeno řešeno domluvou

ul.Piaristů Ne 21.7.2019 1:00 MP-  1708k/19 ano ne hluční chodci větší počet osob

ul. Havlíčkova Ne 21.7.2019 23:35 MP-  1716k/19 ano ano hluk z penzionu malá intenzita řešeno domluvou

ul. Kapucínská 9 ČT 25.7.2019 1:40 MP - 1777k/19 ano ne hluk z bytu  v době kontroly již klid řešeno s nájemníkem

ul. Nádražní Colorádo ČT 25.7.2019 4:00 MP - 1778k/19          ano ne hluk z provozovny malá intenzita řešeno domluvou

ul. Vídeňská, internát ČT 25.7.2019 23:52 MP - 1789k/19 ano ne hluční hosté v internátu malá intenzita

ul. Piaristů  Alibi bar Ne 28.7.2019 0:05 MP- 1814k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita
ul. Náměstí Pěší zóna Út 30.07.2019 23:05 MP - 1840k/19 ano ne hluční chodci malá intenzita 22/10



ul. 22. dubna U Hotelu Volařík Pa 2.8.2019 23:35 MP - 1876k/19 ano ne hluční hosté malá intenzita

ul. Kozí hrádek Vinný sklep prov. Ne 4.8.2019 2:30 MP - 1889k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita

ul. Vídeňská Vinařský dům Čt  8.8.2019 22:50 MP - 1938k/19ano  ano ne hluk z provozovny malá intenzita

ul. Pavlov. provozovna Akvárium Čt  8.8.2019 23:00 MP-1939k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita

ul. Nádražní Colorádo So 10.8.2019 2:30 MP- 1947k/19 ano ano hluční hosté odešli řešeno domluv. s pers.

ul. Venušina 14 So 10.8.2019 23:45 MP- 1956k/19 ano ne hluk ze zahrady oslava noč. Klid pos. až od 0:00

ul. Náměstí Pěší zóna -U kebabu Ne 11.8.2019 0:18 MP- 1957k/19 ne ne klid - nikdo zavřeno

ul. Kpt. Jaroše Wokout hřiště Po 12.8.2019 22:02 MP - 1977j/19 ano ne hlučná mládež veřejný pořádek pokuta 600,-Kč

ul. Hraničářů - stánek St 14.8.2019 23:15 MP - 1996k/19 ano ne hluk z provozovny nezjištěno

ul.Náměstí Pěší zóna Ubytovna Ne 18.8.2019 0:50 MP- 2030k/19 ano ne hluk z ubytovny nezjištěno

ul. Nádražní Colorádo Ne 18.8.2019 1:16 MP- 2031k/19 ano ne hluč. repro hudba opakované pokuta 500,-Kč

ul. Rep obrany Hotel Bonsai Čt 22.8.2019 1:53 MP - 2068k/19 ano ne hluč. hosté hotelu problém hotelu řešeno v hotelu

ul.Pavlovská  provozovna Liguori Pá 23.8.2019 23:20 MP- 2085x/19 ano ne hluč. repro hudba opakované pokuta 1000,-Kč

ul. Pavlovská provozovna Liguori Po 26.8.2019 0:30 MP - 2102k/19 ano ano ano hluk z provozovny nezjištěno

ul. Nová 10 Po 26.8.2019 2:50 MP - 2103k/19 ne ne hluk z bytu nezjištěno

ul. Svobody Út 27.8.2019 22:35 MP - 2132/19 ano ne hluční chodcí veřejný pořádek pokuta 1000,-Kč

Mušlov Pá 29.08.2019 noční hodiny MP - 2185k/19 ano ne plašiče špačků mimo katastr řešeno  Obec Sedlec
ul. Zámecká, provozovna A.Muchy Pá 29.8.2019 22:30 MP - 2186/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita 18/7
ul. Hliniště Penzion Panorama Ne 1.9.2019 0:16 MP - 2235k/19 ano ano hluk z dvora penz. malá intenzita řešeno domluvou

ul. Pavlovská provozovna Liguori Pá 6.9.2019 2:15 MP - 2302k/19 ano ne hluk z provozovny odcházeli hosté řešeno domluvou

ul. Piaristů Alibi bar So 14.9.2019 4:00 MP - 2398k/19 ano ano hluk z provozovny hluk klimatizace

ul. Piaristů So 14.9.2019 22:05 MP - 2410k/19 ano ano hluk z ulice konkré.nezjištěno

ul. Pod strání So 21.9.2019 0:05 MP - 2465/19 ne ne hluční chodci nezjištěno

ul. Piaristů Alibi bar So 21.9.2019 1:50 MP - 2466k/19 ano ano hluč.repro. Hudba opakované pokuta 1000,-Kč

ul. Česká u Sport baru Út 24.9.2019 1:15 MP - 2479k/19 ano ne hluční chodci rvačka a veř. Pořádek řeší Policie ČR

ul. Piaristů Alibi bar Pá 27.9.2019 2:00 MP - 2549k/19 ano ne hluk z provozovny nezjištěno

ul. Venušina penzion Pá 27.9.2019 23:30 MP - 2558k/19 ne ne hluk z provozovny nezjištěno

ul.Pavlovská penzion Pá 27.9.2019 23:35 MP - 2559k/19 ano ne hluk z penzionu malá intenzita
ul. Venušina Penzion Panorama So 28.9.2019 2:00 MP - 2561k/19 ano ne hluk dvora penzio. malá intenzita řešeno domluvou 11/5
ul. Kostelní u MP Mikulov So12.10.2019 0:33 MP - 2680j/19 ne ne hluk chodce veřejný pořádek pokuta 2000,-Kč

ul. U lomu Amfiteátr Ne13.10.2019 0:20 MP - 2687k/19 ano ne hluč. repro hudba  akce ukončena řešeno domluvou

ul. Havlíčkova Ne13.10.2019  1:55 MP - 2688k/19 ano ne hluk z penzionu nezjištěno

ul. Piaristů Alibi bar Pa18.10.2019 22:30 MP - 2738k/19 ano ne hluk z provozovny malá intenzita řešeno domluvou
ul. Rep. Obrany Hotel Bonsai So 26.10.2019 23:45 MP -2849k/19 ne ne hluk na ulici nezjištěno 5/3
ul. Zd. Nejedlého-soukromý byt Čt 14.11.2019  01:00 MP-3020k/19 ano ne hluk z bytu akce ukončena řešeno domluvou



ul. Hraničářů So 16.11.2019 2:00 MP-3051k/19 ano ne hluk z bytu akce ukončena řešeno domluvou

D. Dunajovice ul. U pekárny So 16.11.2019 2:25 MP-3052k/19 ano ano hluk z penzionu akce ukončena řešeno domluvou

D. Dunajovice ul. U pekárny Ne 17.11.2019 23:30 MP-3060k/19 ano ne hluk z penzionu akce ukončena řešeno domluvou
ul. Hraničářů -soukromý byt Út 26.11.2019 23:30 MP-3154k/19 ano ne hluk z bytu nezjištěno 5/1
ul. Vídeňská 12 -soukromý byt So 7.12.2019 22:20 MP-3231k/19 ano ne hluk z bytu akce ukončena řešeno domluvou

ul. Piaristů Alibi bar So14.12.2019 1:21 MP-3273k/19 ano ne hluk z provozovny opakované oznámeno do KPPP

ul.Venušina - penzion Út 17.12.2019 0:23 MP-3291k/19 ano ano hluk z penzionu hosté nespolupracovali oznámeno do KPPP

ul.kpt. Jaroše 3-soukromý byt Čt 26.12.2019 0:10 MP-3351k/19 ano ne hluk z bytu akce ukončena řešeno domluvou
ul.Náměstí - Nevinná kavárna So 28.12.2019 23:32 MP-3366k/19 ano ne repro.hud. na zahrádce omyl-hudba okam.vyp. řešeno domluvou 5/5

44 / 66 35 všední dny po - 6 út - 10 st - 3 čt - 16 110 / 55
veřejná prostranství / provozovny 75 víkendy - pá-ne pá - 21  so - 29 ne - 25 počet nahlášených / počet vyřešených



dotace 1.244.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
1.990.000,-

město 746.000,-

město 475.000,-
JMK 225.000,-

JMK 19.000,-

Měřič rychlosti - radar 700.000,-

Bezpečná cesta 40.000,-
město 21.000,-

město 80.000,-
MV ČR OPK 320.000,-

MV ČR OPK 680.000,-

Ukazatel okamžité rychlosti se stat. 400.000,-

MKDS III etapa                                                                                  850.000,-
město                                                        170.000,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2005 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS I etapa - zahájení 1.670.000,-
město                                                        436.000,-

Bezpečná lokalita 45.000,-

MV ČR OPK 1.234.000,-

23.000,-
22.000,-

město

12.000,-JMK

Co se v mládí naučíš!... 26.000,-
město 14.000,-

JMK

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2006 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS II etapa 800.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
1.741.000,-

město
dotace 1.268.000,-

473.000,-

město                                                        600.000,-
JMK 200.000,-

Víš, kdo je za dveřmi?!... 64.000,-
město 32.000,-
JMK 32.000,-

dotace 232.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
864.000,-

město 632.000,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r. 2007 A FINANČNÍ NÁKLADY



město 88.879,-
JMK 34.000,-

JMK 60.000,-

Společně to dokážeme 122.879,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2011 A FINANČNÍ NÁKLADY

Bezpečně - společně 234.039,-
město 174.039,-

město 138.976,-
dotace 551.000,-

MV ČR OPK 550.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
689.796,-

MKDS V etapa 690.000,-
město 140.000,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2010 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS IV etapa 852.403,-
město 352.403,-
MV ČR OPK

1.082.403,-
město

město 80.000,-
MV ČR OPK 80.000,-

JMK

467.403,-
dotace 615.000,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2009 A FINANČNÍ NÁKLADY

Spolu dále a bezpečněji 70.000,-
město 35.000,-
JMK

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2008 A FINANČNÍ NÁKLADY

Touto cestou nepůjdu! 44.000,-

184.000,-

město

dotace 114.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
228.000,-

město 114.000,-

22.000,-
22.000,-

Jistota domova
město 92.000,-

Bezpečnost cyklistům 160.000,-

JMK 92.000,-

35.000,-

500.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY



město 295.555,-
dotace 441.000,-

město 40.980,-
MV ČR OPK 91.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
736.555,-

město 254.575,-
MV ČR OPK 350.000,-

Pomocná ruka 131.980,-

město 260.000,-
dotace 399.996,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2014 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS kb Větrná + páteřní trasy 604.575,-

město 60.000,-
MV ČR OPK 50.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
659.996,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2013 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS svod na P ČR 549.996,-
město 200.000,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2015 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS VII etapa 697.520,-
město 350.000,-
MV ČR OPK 347.520,-

město 226.586,-
dotace 674.383,-

Neotvírej! 140.000,-

MV ČR OPK 349.996,-

školení strážníků 110.000,-

město 66.586,-
MV ČR OPK 34.383,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
900.696,-

město 160.000,-
MV ČR OPK 640.000,-

Motivačně sociální pobyt 100.696,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2012 A FINANČNÍ NÁKLADY

KBMS systém 800.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY

město 262.918,-
356.918,-

dotace 94.000,-



791.047,-

JMK 100.000,-

30.000,-

10.000,-Besip

dotace 402.520,-

MV ČR OPK 55.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
837.520,-

město 435.000,-

město 85.000,-

Interaktivní vlak

dotace 549.948,-

211.100,-
město 111.100,-

Besip - den dětí

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2016 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS VIII etapa 696.711,-
město 348.356,-
MV ČR OPK 348.355,-

Vědět znamená žít 201.001,-
město 101.001,-
JMK 100.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
897.712,-

město 449.356,-
dotace 448.356,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2017 A FINANČNÍ NÁKLADY

MKDS IX etapa 779.895,-
město 499.947,-
MV ČR OPK 279.948,-

Bezpečně městem 160.000,-
město 80.000,-
MV ČR OPK 80.000,-

Bezpečně městem 160.000,-
město 80.000,-
JMK 80.000,-

20.000,-město

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2018 A FINANČNÍ NÁKLADY

Modernizace SW a HW pro MKDS 950.000,-
město 610.500,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
1.340.995,-

město

MV ČR OPK 339.500,-

Vzdělávání v IT pro bezpečnostní soubory 102.000,-



r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 2011 2012
město 473.000 632.000 746.000 114.000 467.403,- 138.976,- 262.918,- 226.586,-
dotace 1.268.000 232.000 1.244.000 114.000 615.000,- 551.000,- 94.000,- 674.383,-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
260.000,- 295.555,- 435.000,- 449.356,- 771.047,- 676.500,- 922.445,-
349.996,- 441.000,- 402.520,- 448.356,- 539.948,- 375.500,- 625.000,-

%
46%
54%

100%

MKDS 11.366.100,- město 4.846.781,- dotace 6.519.319,- 43% /57%

dotace 625.000,-

Mikulov-monitoring a řízení dopravy 482.445,-
město 242.445,-
JMK 240.000,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
1.547.445,-

město 922.445,-

Besip - bezpečný cyklista 100.000,-
město 85.000,-
Besip 15.000,-

Besip - víš, kolik jedeš 50.000,-
město 40.000,-
Besip 10.000,-

Besip - den dětí 40.000,-
město 30.000,-
Besip 10.000,-

PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.2019 A FINANČNÍ NÁKLADY

Implementace inteligentních funkcí+ trasa pro MKDS 875.000,-
město 525.000,-
MV ČR OPK 350.000,-

Besip - bezpečný cyklista 60.000,-
město 50.000,-
Besip 10.000,-

Besip - den dětí 25.000,-
město 20.000,-
Besip 5.000,-

6.870.786,-
8.024.703,-

14.895.489,-

sumář    2005- 2019

celkem

město 66.000,-
MV ČR OPK 36.000,-

dotace 390.500,-

CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY
1.137.000,-

město 746.500,-


	košilka ZM
	Zastupitelstvo města Mikulov
	Materiál pro jednání zastupitelstva města

	výroční zpráva 2019 - text
	statistické přehledy v teplotních mapách
	Statistika provedených měření 2019
	List1

	STATISTIKA TČ a PR 2019
	List1

	tabulka k rušení nočního klidu 2019
	List1

	projekty a dotace r. 2005-2019
	List1


