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Jedním z cílů této zprávy je přiblížit široké veřejnosti ve stručném přehledu činnost 
strážníků Městské policie Brno. Tisíce hodin strávených při preventivních 
kontrolách a zajišťování zvýšeného dohledu na četných kulturních i sportovních 
akcích na ně kladly vysoké nároky. Stejně jako rozsáhlá dopravně-bezpečnostní 
opatření, jejichž počet rok od roku narůstá. 

Jak je z této publikace zřejmé, podobně jako v minulých letech patřila 
k nejnavštěvovanějším akcím srpnová GP České republiky silničních motocyklů  
na Masarykově okruhu a festival Brno – město uprostřed Evropy. Přitom jen  
na samotný ohňostrojný festival Ignis Brunensis zavítaly v květnu a červnu 
statisíce turistů.  

Pro více než pět stovek brněnských strážníků byl i uplynulý rok náročným, ale 
úspěšným obdobím, ve kterém prokázali připravenost na běžné i mimořádné 
situace, které život ve velkém městě přináší. K pocitu bezpečí, který většina 
občanů dlouhodobě řadí mezi priority, přispěly kromě zkušených strážníků také 
desítky nováčků. Neotřelá náborová kampaň, která zejména na ně cílila, tak 
přinesla do řad brněnských strážníků vítané posily. Prošly náročným čtvrtletním 
kurzem a osvědčily se ve službě. I s jejich přispěním se podařilo odhalit tisíce 
případů protiprávního jednání a důslednými kontrolami zásadně přispět 
k dodržování veřejného pořádku. 

V dnešní době v mnoha souvislostech skloňovanou bezpečnost zahrnul mezi osm 
kritérií při hodnocení měst s největší kvalitou života i prestižní žebříček na webu 
Numbeo.com. Potěšitelným zjištěním nejen pro představitele města coby 
zřizovatele městské policie bylo, že Brno se v něm umístilo v konkurenci 143 měst 
z celého světa na 46. příčce. Za sebou přitom nechalo Prahu i další česká města  
a také významné světové metropole. 

 

Pestrou činnost strážníků v jednotlivých měsících roku 2015 mapují následující 
stránky. Z nich je kromě dalšího patrné také to, že v minulém roce přijali brněnští 
strážnici 113 304 oznámení od občanů, v průměru jich tedy bylo přes 300 každý 
den. A tak, jak jim ukládá zákon, všechny získané poznatky prověřili. 
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Brněnští strážníci udělali další kroky na cestě k bezpečnějšímu a čistějšímu městu 
příjemnému pro život. A to i díky podpoře svého zřizovatele a s přispěním nových 
kolegů, kteří se v průběhu roku 2015 stali vítanými posilami na všech osmi 
revírech. Jejich cílevědomost důkladně prověřilo i tříměsíční školení završené 
zkouškou odborné způsobilosti před komisí složenou ze zástupců ministerstva 
vnitra. Při ní museli prokázat znalosti zákona o obecní policii, přestupkového 
zákona, trestního zákona, zákona o obcích a množství dalších norem. Nové 
strážníky přivítal v řadách městské policie při slavnostním uvedení do služby 
brněnský primátor. 

Začátek roku se tradičně promítl do rozsáhlého bezpečnostního opatření, 
zaměřeného na bujaré novoroční oslavy. 
V ulicích a klubech se mezi slavícími strhlo 
několik větších potyček, které strážníci 
uklidňovali a asistovali při nich i záchranářům, 
stejně tak zasahovali i u agresivních opilců. 
V průběhu silvestrovské noci hlídky městské 
policie častěji než jindy prověřovaly oznámení 
o rušení nočního klidu, zabývaly se však  
i rozbitými auty či osmi zatoulanými psy, které 
povětšinou vylekala hlučná pyrotechnika. 

Po více než ročním testování nasadila městská policie v lednu do ostrého 
provozu vlastnoručně vyvinutý mobilní kamerový systém. Ušetří statisícové 
náklady a použitá technologie umožní mít podle aktuální potřeby pod dohledem 
i lokality, kde by jinak bylo nutné vynaložit značné prostředky k položení 
optických kabelů. Přenosné kamery jsou vybavené infračerveným přísvitem  
a samy se adaptují při špatném okolním osvětlení. Dají se ukrýt v korunách 
stromů, umístit na sloupy, stožáry, ale i budovy ve městě. Výrazně tím ulehčí 
strážníkům, kteří doteď trávili i celé směny například celonočním hlídkováním  
v mrazu na ústředním hřbitově. 

Sbírka s názvem Hořící pařez, která symbolickými 156 básněmi postihla nejen 
práci strážníků, ale i Brno jako místo zajímavé k životu, měla konkrétní přesah  
i do roku 2015. Dvojice nadšenců z akademické obce přitom vsadila na zdánlivě 
snadný postup a autentickým svodkám městské policie vtiskla poetický ráz, který 
po internetu oslovil stovky příznivců. Crowdfundingová sbírka nakonec výrazně 
překročila částku potřebnou k vydání požadovaného tištěného nákladu a díky 
velkorysosti iniciátorů putoval výtěžek ve výši 38 828 korun na opuštěné kočky  
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a psy v brněnském útulku, kde usnadnil plánovanou rekonstrukci jednoho 
z pavilonů. 

Přiblížit stovkám dětí rizika vandalismu bylo cílem projektu, v němž strážníci od 
února spojili síly s brněnským dopravním podnikem. Žáci obou stupňů základních 
škol se při přednáškách seznámili s důležitými normami a souvisejícími předpisy. 
Strážníci i pracovníci DPMB přitom apelovali i na jejich právní povědomí  
a zdůraznili i nutnost ohleduplnosti v hromadné dopravě. Děti si přímo prohlédly 
vandalskými výtvory poškozený autobus si a dozvěděly se o závažných důsledcích 
tohoto společensky nepřijatelného jednání. 

Od února strážníci rozběhli sérii rozsáhlých  
a intenzivních kontrol po celém městě, vycházejících 
z novelizace vyhlášky o provozování loterií. Obsluhu 
i provozovatele heren při nich upozorňovali na nové 
povinnosti, zejména na nutnost mít automaty mimo 
provoz v době od 7 do 14 hodin a povinnost umístit 
je v odděleném prostoru. Tam, kde nezafungovala 
prevence, volili strážníci nekompromisní postup  
a zjištěná pochybení předávali ke správnímu řízení. 

Nepřehledná zákoutí, desítky ulic, ale i dětská hřiště 
a okolí škol zkontrolovaly hlídky městské policie při 
celoměstském opatření Jehla. Během jediného 
únorového dne strážníci po městě posbírali 398 

odhozených injekčních stříkaček a další nebezpečný infekční materiál, a předali 
k odborné likvidaci. 

Bez nepokojů a výraznějších obtíží se v březnu obešlo sledované utkání první 
fotbalové ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem. Nad pořádkem 
a bezpečností na stadionu, v jeho okolí, ale i v dalších částech města dohlédlo 
několik desítek státních policistů a strážníků. 

V březnu dala městská policie ve známost seznam ulic, ve kterých neukáznění 
řidiči nedodržováním dopravního značení nejčastěji komplikují průjezd vozidlům 
IZS i popelářským autům při svozu odpadu. Zveřejněním nejproblematičtěji 
průjezdných částí města tak strážníci přišli k řidičům s prevencí, jak předejít 
nežádoucímu odtahu. 
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Že Městská policie Brno zaměstnává lidi, na které se může spolehnout i když 
nejsou právě ve službě, prokázal také asistent prevence kriminality Ján Polyák. Za 
duchapřítomnost, s níž ve svém volném čase zvládl velmi vyhrocenou situaci  
u dopravní nehody na ulici Cejl, v březnu převzal zvláštní uznání ministerstva 
vnitra. 

Především na preventivní působení, které mělo zabránit krádežím kovových 
předmětů, zcizování uren s ostatky, ale i pietní výzdoby se v dubnu zaměřily 
hlídky městské policie po celém Brně. V období velikonočních svátků jejich úsilí 
na hřbitovech v Králově Poli, Řečkovicích, Jehnicích, Žebětíně, Slatině, Tuřanech, 
Židenicích, Komíně, Líšni, Soběšicích a samozřejmě i na brněnském Ústředním 
hřbitově, ale na základě veřejnoprávní smlouvy také ve Vranově a Lelekovicích 
podpořili také psovodi a strážníci z dalších specializovaných jednotek. 

K celostátní dobrovolnické akci Ukliďme Česko se v polovině dubna připojilo přes 
třicet brněnských strážníků. Za necelé čtyři hodiny naplnili a z okolí radiály 
v Hradecké ulici v osmdesáti pytlech odklidili víc než půl tuny obalů od potravin, 
polystyren, autosoučástky, skleněné i plastové lahve či kartony, plechovky ale  
i infekční odpad. Z černých skládek odnesli třeba televizory, monitory, koberce, 
pneumatiky i kovové traverzy. K nejpřekvapivějším nálezům dne patřil v křoví 
pohozený zbrojní průkaz. 

Za zvuků fanfár si v dubnu v Zastupitelském sále brněnské Nové radnice převzalo 
svá osvědčení 250 absolventů 9. ročníku Senior akademie. V rámci projektu, 
který se za roky svého fungování po vzoru Brna rozšířil do celé republiky, se starší 
spoluobčané dozvěděli řadu praktických rad 
preventivního charakteru, které jsou využitelné nejen 
pro ně, ale i pro jejich blízké. 

Prostřednictvím neotřelé kampaně, v níž byli strážníci 
napůl oděni v uniformě a napůl v civilním oblečení, 
začala v dubnu rozsáhlá náborová kampaň, jíž Městská 
policie začala do svých řad lákat nové kolegy. Stylizace 
kampaně odráží jednotlivá roční období a „půlený“ oděv 
symbolizuje, že i strážníci, když na sobě právě nemají 
uniformu, navštěvují stejná sportoviště i kulturní 
podniky a vypořádávají se s obdobnými problémy jako 
jiní Brňané a proto dokáží veřejnosti porozumět a chtějí 
jí být nápomocní. 
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Zcela jiné cíle si klade každoroční kampaň Brno – Zdravé město, kterou před 
letními prázdninami podpořily také preventivní akce brněnských strážníků. Jejich 
ústředním motivem bylo připomenutí rizik typických pro období prázdnin  
a dovolených a souvisejících se zvýšenou pohybovou aktivitou. 

Kulturní instituce v obležení tisícovek natěšených návštěvníků, to byl znovu 
obrázek oblíbené Muzejní noci. Pořádek a bezpečnost ve městě při ní v květnu 
monitorovaly desítky strážníků. Nemuseli řešit žádné závažnější prohřešky. 

Velmi výrazně se brněnští strážníci podíleli na tradičním festivalu zábavy 
nazvaném Brno – město uprostřed Evropy. Pokryli nejen každý z ohňostrojů  
na Brněnské přehradě, kde jich na jednotlivých stanovištích působilo přibližně 
padesát, ale i všechny další hojně navštívené akce. Dohromady odsloužili tisíce 
hodin. 

Městská policie Brno se po celý rok snaží být 
společensky odpovědnou institucí. V květnu se 
tak například zapojila do soutěže Hitrádia 
Magic Brno o snídani zadarmo. Strážníci v ní 
uspěli a ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Velvet Smile ji celou věnovali 
autistickým dětem ze ZŠ Štolcova. 

Na Velodromu byl v červnu završen 12. ročník 
celoroční dopravní soutěže Empík cyklista, 
kterou brněnští strážníci pořádají pro žáky 

čtvrtých tříd a do níž se zapojilo 33 škol. Při slavnostním vyhlášení nejlepších 
jednotlivců, tříd a škol, jehož důležitou součástí bylo předání Průkazů cyklisty, se 
v doprovodném programu představil a svými odvážnými kousky také nadchl 
mistr světa ve freestyle Dominik Nekolný. 

K desítkám přechodů, kde každodenně usměrňují provoz a přispívají tak 
k bezpečnosti žáků mířících do škol, přidali v závěru školního roku strážníci 
jednorázově přechody u dalších čtyřiceti škol, aby usnadnili tisícům dětí hladký 
vstup do letních prázdnin. 

Víc než 23 tisíc hlasů rozhodlo v červnu o vítězích ankety Brno TOP 100, která 
každý rok vyzdvihuje instituce a osobnosti, které se podílejí na významu  
a dobrém jménu jihomoravské metropole. Mezi oceněnými organizacemi se 
znovu objevila i Městská policie Brno. 
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Fotbalová euforie zasáhla Brno těsně před prázdninami v souvislosti s rozlučkou 
útočníky Petra Švancary. Historický návrat na stadion Za Lužánkami si nechtělo 
nechat ujít až pětatřicet tisíc diváků, což však bylo výrazně víc, než kolik byla 
schopna zvládnout pořadatelská služba. Diváky odhodlané proniknout na tribuny 
stůj co stůj musela zklidňovat tři štítová družstva městské policie, psovodi MP  
i státní policisté. 

Na přelomu června a července se brněnští strážníci věnovali intenzivním 
kontrolám dodržování takzvané protihazardní vyhlášky. Nejčastějším prohřeškem 
bylo nedodržení časové regulace zakazující provoz automatů mezi 7. a 14. 
hodinou. Během dvaceti dnů odhalili strážníci pochybení ve 46 hernách. 

Třetí srpnový víkend se nesl ve znamení jubilejního 50. ročníku GP České 
republiky silničních motocyklů. Do rozsáhlého dopravně-bezpečnostního 
opatření se zapojily téměř dvě stovky 
strážníků. Městská policie Brno při této 
akci také nabízela veřejnosti a médiím 
obsáhlý online servis o aktuální situaci 
v dopravě a o zajímavých případech. 

Do Duchovního centra sv. Františka  
z Pauly ve Vranově u Brna zamířilo  
v  polovině srpna z Útěchova sto 
padesát účastníků Senior akademie. 
V rámci letního branně vzdělávacího 
semináře na ně čekal mimo jiné kvíz, 
kterým brněnští strážníci ověřili jejich 
znalosti v oblasti dopravy nebo stanoviště. A pro zajímavost jim změřili rychlost 
chůze, aby věděli, jak rychle bezpečně přejdou frekventovanou silnici. 

S prvním dnem nového školního roku se na přechody u pěti desítek škol vrátili 
strážníci, aby dohlédli na bezpečnost tisíců školáků při zářijovém návratu do 
školních lavic. Seznam škol s garantovaným dohledem městská policie 
každoročně vyhodnocuje a aktualizuje. 

Mobidik - speciálně upravený autobus, který po Brně i celém Jihomoravském 
kraji rozváží důležité preventivní poznatky, představila Městská policie Brno 
v září. Moderní interiér, jenž prošel přestavbou v dílnách dopravního podniku, 
nabízí ukázku nejefektivnějšího mechanického a elektronického zabezpečení 
domácnosti, padesátipalcovou LCD obrazovku určenou k projekci vzdělávacích 
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videí, ale třeba i dva informační kiosky pro malé i velké. Zaslouženého odpočinku 
se tak zároveň dočkal první preventivní autobus, jehož služeb brněnští strážníci 
využívali již od roku 2000 a do kterého si našly cestu desetitisíce návštěvníků. 

Modernizací sídla Brněnských komunikací v Renneské třídě, které zahrnuje  
i dohledové centrum Městské policie Brno, získali strážníci ještě větší přehled  
o dění na dalších desítkách míst v metropoli. Dohledové centrum od září 
disponuje šesti velkoplošnými LCD monitory s LED podsvícením a úhlopříčkou 55 
palců. Všechny tyto zobrazovací plochy dokážou promítat ve FULL HD rozlišení 
dění až ze šestnácti kamer současně nebo zvětšit obraz z vybraných kamerových 
bodů. Záznamy z kamer jsou nedocenitelným důkazním materiálem. V průměru 
10x týdně z nich strážníci stahují data pro vyšetřování Policie České republiky  
a záznamy jsou využívány i jako podklad pro rozhodování přestupkových komisí. 

V říjnu byl na Riviéře, v těsném sousedství Svratky, slavnostně zahájen provoz 
největšího krytého dopravního hřiště v zemi, které poslouží k bezpečnému 

nácviku chování všech účastníků 
silničního provozu. Krytá hala 
zaujímá 2376 m2 čtverečních  
a samostatně poskytuje útočiště při 
méně příznivých povětrnostních 
podmínkách. Otevřené dopravní 
hřiště se rozkládá na 1200 m2, obě 
části je možné za pěkného počasí 
propojit. Stavební práce na vy-
budování Areálu dopravní výchovy 
trvaly přibližně rok, celková investice 
přesáhla 90 milionů korun, 85 % 
hradily evropské fondy. 

Do kampaně avizující zákonnou změnu, která chodcům a cyklistům mimo obec 
nařídí užití reflexních prvků, se zapojili brněnští strážníci. V říjnu zákazníkům  
v obchodních domech rozdávali reflexní doplňky a upozorňovali je na pravidlo 
být v silničním provozu vidět. 

Celoroční intenzivní dohled městské policie na hřbitovech vyvrcholil v listopadu 
tradičním rozsáhlým dopravně-bezpečnostním opatřením v době Dušiček  
a svátku Všech svatých. Kvůli mimořádně složité dopravní situaci v okolí 
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Ústředního hřbitova dostali návštěvníci od strážníků už v předstihu doporučení, 
aby ve vlastním zájmu upřednostnili hromadnou dopravu. 

Na nepříznivý trend ve stále větším počtu odhozených aplikačních pomůcek 
upozornily dvě největší městské policie v zemi. O 
druhém listopadovém úterý se strážníci v Praze i 
v Brně při akci Jehla zaměřili na nepřehledná 
a skrytá místa, málo frekventované stezky, parky, 
odpočinkové zóny a preventivně také dětská hřiště 
i pískoviště, které zbavovali potenciálně 
nebezpečného infekčního materiálu.  

Městská policie Brno a další spolupracující subjekty 
uzavřely v listopadu nultý ročník vzdělávacího 
programu Domovník – preventista. Cílem 
navazující Domovnické akademie bude s pomocí 
vyškolených a respektovaných domovníků a s využitím přirozených sociálních 
vazeb, komunikačních nástrojů i moderních technologií zvýšit soběstačnost 
obyvatel bytových domů při vytváření podmínek bezpečného a klidného bydlení. 

Dokonalou iluzi předváděcí akce navodili o poslední listopadové sobotě brněnští 
strážníci ve spolupráci s herci divadla Facka a týmem spotřebitelské poradny. 
Propracovaný scénář neopomněl využít ani momentu překvapení, který je na 
předváděcích akcích naprosto běžný. Padesát seniorů, kteří obdrželi pozvánku na 
divadelní představení Zlatí hoši, se tak rázem ocitlo ve spárech „šmejdů“, ale 
úskalím nekalých praktik fiktivního nátlakového prodeje dokázali odolat. 

Druhý adventní týden završila Městská policie Brno benefičním adventním 
koncertem v katedrále na Petrově a také slavnostním ceremoniálem 
ve Sněmovním sále Nové radnice, při kterém ocenila příkladné činy. Strážníkem 
roku 2015 se stal Michal Málik z hlídkové služby revíru Východ, který se letos 
vyznamenal sérií pozitivních činů, a to i nad rámec služby. Ve svém volnu v roce 
2015 zajistil pachatele krádeže, poznal a zadržel osobu podezřelou z páchání 
trestné činnosti a jako náhodný kolemjdoucí poskytl první pomoc důchodkyni, 
kterou na ulici postihly zdravotní potíže. Ve službě zadržel vandala, který rozbil 
autobusovou zastávku, podílel se na dopadení autora dvanáctimetrového graffiti 
v Židenicích a spolu s kolegou zadržel nejen tři pachatele kapesní krádeže, ale i 
pachatele loupežného přepadení na Staré osadě. 
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Činem roku bylo při stejné příležitosti vyhlášeno otevření areálu Dopravního 
hřiště na Riviéře. 

Tradiční součástí benefičního koncertu Hudby Hradní 
stráže a Policie České republiky v katedrále sv. Petra 
a Pavla byl v prosinci také strom splněných přání. 
Policisté i strážníci k němu donesli stovky dárků, které 
na Štědrý den potěšily děti z dětských domovů, 
onkologicky nemocné děti a potřebné rodiny 
zaopatřované obecně prospěšnou společností Velvet 
Smile.  
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Městská policie Brno řečí čísel 
 

Přestupky řešené městskou policií v roce 2015 

úsek dopravy místní záležitosti veřejného pořádku 
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92 849 7 413 478 1 602 364 2 298 5 610 
592 97 

100 740 9 874 

*TČ – trestného činu 

Nejvyšší četnost mají dlouhodobě přestupky, jimiž se strážníci zabývají na úseku 
dopravy. Z celkového počtu 100 740 zjištěných přestupků se 90 % týkalo 
dopravní problematiky. Mezi nejčastěji evidované přestupky patří zejména 
nerespektování dopravního značení a nedovolené stání na chodníku.  

Další kategorii přestupkového jednání tvoří oblast zajištění místních záležitostí 
veřejného pořádku, kam lze zahrnout veškerou činnost strážníků, která není 
spojena s dopravou. K nejčastěji evidovaným přestupkům patří především 
drobné krádeže, porušování vyhlášek a nařízení obce, rušení nočního klidu, 
nepovolené zábory veřejného prostranství nebo neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby. Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zjistili a 
řešili v roce 2015 celkem 10 756 přestupků. V tomto počtu jsou nejvýrazněji 
zastoupeny přestupky proti majetku, a to zejména drobné krádeže v obchodech 
a obchodních centrech. U ostatních zjištěných přestupků jsou nejvýrazněji 
zastoupeny přestupky na úseku nedodržování vyhlášek a nařízení obce. 

Přestupky podle § 46 přestupkového zákona tvoří specifickou kategorii. Jedná se 
o přestupky proti vyhláškám a nařízením obce, kterých strážníci odhalili a řešili 
celkem 3 604. Velkou část z nich tvoří přestupky proti vyhlášce upravující chov a 
venčení psů, jichž strážníci zaregistrovali 1 541. Zbylých 2 063 pak tvoří 
především přestupky plynoucí z městských vyhlášek o žebrání, popíjení alkoholu 
na veřejnosti a porušování Tržního řádu.  
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Zvláštní skupinu evidovanou strážníky MPB tvoří údaje o zadržených pachatelích 
trestných činů a osobách zadržených, po kterých bylo vyhlášeno pátrání Policií 
ČR. Strážníci MPB v roce 2015 oznámili republikovým policistům 637 případů 
podezření na páchání trestné činnosti. Hlídky městské policie zadržely a předaly 
státní policii 97 osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.  

Oddělení stížností Inspekce ředitele MPB v roce 2015 přijalo od fyzických a 
právnických osob 255 stížností, které souvisely s pracovní činností zaměstnanců 
MPB. Z toho bylo vyhodnoceno 25 stížností jako důvodných nebo částečně 
důvodných, 230 jako nedůvodných. 

V roce 2015 přijala MPB celkem 113 304 oznámení od občanů. Veškeré podněty 
veřejnosti strážníci prověřili tak, jak jim to ukládá zákon č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, v platném znění. Hlídky městské policie se v průměru zabývaly 310 
přijatými oznámeními denně. Z tohoto celkového počtu přijatých oznámení bylo 
92 017 evidováno na tísňové lince 156, jejíž nepřetržitou činnost zajišťuje 
městské operační středisko. 

Právě na městském operačním středisku (dále jen MOS) jsou centrálně 
evidovány a zpracovávány také informace z pultu centralizované ochrany objektů 
(dále jen PCO). Ten je zaměřen na důležité městské budovy a stavby veřejného 
zájmu. V případech hlášení narušení objektu jsou na místo vysílány nejbližší 
hlídky MPB, především pak hlídka psovodů k provedení kontroly objektu. V roce 
2015 bylo celkem na PCO přijato 2 268 signálů, tedy v průměru 6 signálů denně.  
MOS přijímá i signály zhruba z 90 centrálních tísňových stanic (dále jen CTS), 
které používají především senioři se zvýšeným rizikem úrazu nebo náhlé změny 
zdravotního stavu. Mimo informací z PCO a CTS eviduje MPB i oznámení občanů 
spojená s obavou o zdraví a život blízké osoby nebo s žádostí o ochranu majetku. 
Počet těchto zásahů dokládá následující tabulka.    

Evidované výjezdy k otevření bytů v roce 2015 

výjezdů 
celkem 

ohrožení života a zdraví 
škoda na 
majetku 

oznámení  
nepotvrzeno 

asistence 
pro HZS* počet zachráněných  počet úmrtí 

58 50 8 0 0 0 

*HZS – Hasičský záchranný sbor 
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Jiné činnosti související s veřejným pořádkem představuje odstraňování 

použitých injekčních stříkaček a jehel pohozených na veřejných prostranstvích. 

Strážníci nejen v průběhu speciálně zaměřených akcí Jehla, ale i v rámci běžné 

služby nalezli a odvezli k bezpečné likvidaci 2 190 kusů potenciálně 

nebezpečného infekčního materiálu. 

Značnou pozornost MPB soustředí na preventivní oblast. Během roku se 

uskutečnila řada projektů se zaměřením zejména na kriminalitu, rizikové chování 

a dopravu. Veškeré projekty jsou realizovány na základě usnesení Zastupitelstva 

města Brna a přijaté „Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 

2013–2016 – Městský program prevence kriminality v Brně“. Počty osob, které 

se jednotlivých tematických okruhů účastnily, prozrazuje následující tabulka. 

 

Evidovaná účast osob na preventivních projektech v roce 2015 

Senior 
akademie 

Dopravní 
výchova – 

děti 

Prevence 
kriminality – 

děti  

Prevence 
kriminality – 

občané 

Poradenské 
centrum 

celkem 

392 23 670 6 788 5 762 4 258 40 960 
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Ředitelství :  Brno-Ponava, Štefánikova 112/43 • Spojovatelka: 541 124 111 • 

Centrální e-mail: podatelna.mpb@brno.cz  • ID datové schránky: scedv36 •   

SMS pro neslyšící: 724 002 156 

 

Areál dopravní  výchovy a vzděláván í: Bauerova 322/7, 603 00 Brno,  

tel.: 548 533 712, 724 901 674, 724 019 524, e-mail: dopravni.hriste@mpb.cz 

 

Preventivně informační oddělení:  Bauerova 322/7, Brno, areál 

Dopravního hřiště Riviéra • tel.: 548 210 035 

 

Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno:  Palcary 1186/50 • informace 

(ústředna) – tel.: 541 420 111 – Veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat – 

tel.: 541 420 120 

 

Jednotka projednávání přestupků:  Brno, Křenová 288/4 • telefon:  

775 426 739 • přepážky v provozu: pondělí až pátek od 7.00 do 19.00 hod. •  

e-mail: prestupky@mpb.cz 
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