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Chcete přispět k bezpečnosti v našem městě?

STAŇTE SE STRÁŽNÍKEM
MĚSTSKÉ POLICIE BRNO 
Strážníkem MP Brno se může stát jen bezúhonný a spolehlivý občan ČR, 
starší 21 let, fyzicky a psychicky způsobilý k výkonu práv a povinností

dle zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii. 

P o ž a d u j e m e : 
■ odpovídající zdravotní způsobilost
■ trvalé nebo přechodné bydliště v Brně
■ střední vzdělání s maturitní zkouškou
■ řidičský průkaz skupiny B
■ platný zbrojní průkaz – sk. pro výkon povolání
■ znalost práce na PC
■ pasivní znalost 1 světového jazyka
■ fyzickou zdatnost
■ duševní způsobilost

N a b í z í m e :
■ jistotu stabilního zaměstnání
■ finanční jistotu a garanci růstu mzdy dle nařízení vlády
■ péči o odborný rozvoj zaměstnanců
■ prohlubování a zvyšování kvalifikace
■ pětitýdenní dovolenou
■ pracovně-lékařskou péči
■ možnost zvyšování fyzické kondice
■ celoroční využití rekreačního střediska
■ možnost čerpání příspěvků na dopravu a stravování 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou šesti měsíců s 3měsíční zkušební dobou. V této době 
absolvujete povinnou praxi na revíru-jednotce MPB a absolvujete základní kurz v délce stanovené 
plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ 
dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii. 

Další informace Vám poskytne personální oddělení:
e-mailem: podatelna@mpb.cz

telefonicky: +420 541 124 604-606
písemně nebo osobně na adrese MP Brno, Štefánikova 43, Brno 602 00

www.mpb.cz
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Ročenka Městské policie Brno, která se 
Vám právě dostává do rukou, přináší souhrn-
né informace o činnosti strážníků i zajímavé 
a pozoruhodné případy z jednotlivých měsí-
ců roku 2011.

Hned na  začátku roku dostala instituce 
navenek novou tvář v podobě modernizova-
ných www stránek. Přerod oficiálního webu 
byl při vstupu do nového desetiletí jen začát-
kem dalšího přibližování směrem k občanům 
Brna a návštěvníkům naší metropole.

Uplynulý rok se u  Městské policie Brno 
(dále jen MPB) nesl ve znamení mnoha důle-
žitých a zřetelných milníků, změn a úspěchů. 
Pod vedením nového ředitele, JUDr. Ing. Jaro-
slava Přikryla, BA, kterého 7.  března uvedl 
do funkce primátor statutárního města Brna, 
Bc. Roman Onderka, MBA, byl již v červenci 
odstartován projekt „Poznej svého strážníka“. 
Jedinečná služba odstraňuje anonymitu stráž-
níků a  poskytuje veřejnosti na  webu potřeb-
né kontakty na konkrétní strážníky-územáře. 
Zásadním aspektem projektu je efektivní zpět-
ná vazba mezi MPB a osobami, které se na ni 
obracejí se svými potřebami, dotazy a problé-
my. Výsledky řešených záležitostí se proto ob-
čané vždy spolehlivě dozví.

MPB jako první obecní policie v ČR zís-
kala certifikát ISMS, udělovaný auditorskou 
firmou Lloyd´s Register. Tento certifikát 

mohou získat pouze instituce s  nejvyššími 
standardy zajištění bezpečnosti informací.

Městská policie v roce 2011 získala i něko-
lik významných ocenění. V prestižní meziná-
rodní soutěži bezpečnosti ve městě URBAN 
SECURITY AWARD 2011, pořádané organi-
zací SAFE CITY EURO – MED, zvítězil uni-
kátní projekt prevence kriminality „Bezpečná 
lokalita – Bezpečné bydlení“, uskutečněný 
v  bytovém domě na  Koniklecové 5 v  Brně-
Novém Lískovci.

Významný úspěch v  oblasti preven-
ce kriminality zaznamenal projekt Senior 
akademie MPB a  statutárního města Brna. 
V  konkurenci dvanácti dalších programů 
z celé republiky přesvědčil odbornou porotu 
a  zvítězil v  soutěži, vypsané Ministerstvem 
vnitra České republiky jako „Nejlepší pre-
ventivní projekt roku krajů, měst a  obcí“. 
Senioři v  rámci akademie získávají užitečný 

Úvod
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vědomostní základ správného spotřebitelské-
ho chování či informace o právech a povin-
nostech pacientů nebo nájemníků.

Téměř dvě stovky brněnských strážníků 
a  zaměstnanců MPB byly 28.  června 2011 
oceněny v  Rotundě brněnského výstaviště 
z  rukou primátora statutárního města Brna, 
pana Romana Onderky a ředitele MPB, pana 
Jaroslava Přikryla vyznamenáním za dobrou 
práci a za záchranu života, statečnost, záslu-
hy a věrnost.

Mezi oceněnými byli například Robert 
Ryvola a  Petr Čepelák, kteří prokázali mi-
mořádnou duchapřítomnost a  dokonalé 
zvládnutí technik předlékařské péče. V noci 
na  19.  srpna 2011 na  ulici Plotní zachráni-
li muže s  masivním tepenným krvácením. 
Strážníci Pavel Michna a  Marcel Němeček 
z revíru Střed zase 19. 7. 2011 pohotově rea-
govali u těžce poraněného muže v ulici Orlí. 
Svým pohotovým přístupem výrazně přispěli 
k záchraně života osob, které si do další péče 
převzali zdravotníci.

MPB se dokázala prosadit i  v  celosvěto-
vé konkurenci: na XIV. světových hrách po-
licistů a  hasičů 2011 v  New Yorku. Patricie 
Svobodová, Petr Svoboda, Karel Kašpar 
a Zdeněk Franc vystříleli cenné kovy ve všech 
vypsaných disciplínách. Patricie Svobodová 
se navíc stala absolutní vítězkou ve  střelbě 
pistolí bez úprav a  získala celkem tři zlaté 
a dvě bronzové medaile.

Strážníci z  Jednotky operativního zásahu 
absolvovali v únoru stáž u Zdravotnické zá-
chranné služby JmK. Při  výjezdech v  sanit-
kách v  rámci speciálního kurzu zlepšovali 
dovednosti v poskytování předlékařské péče, 
seznámili se s  kardiopulmonální resuscitací 
a  zdokonalili další schopnosti, které denně 
využívají při zásazích k záchraně zdraví a ži-
votů ohrožených osob.

Významným okamžikem se stala také sig-
nace výzkumného projektu COMPOSITE ře-
ditelem MPB, panem Jaroslavem Přikrylem 
a rektorem Masarykovy univerzity, panem 
Petrem Fialou, v jehož rámci spojily tyto dvě 
instituce své síly. Díky tomu vznikne srovná-
vací studie o policii v EU a nutnosti spoluprá-
ce mezi jednotlivými policejními silami.Strážník Jednotky operativního zásahu
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1.1 Zjištěné přestupky
Podstatný podíl na činnosti MPB má preventivní působení a zajišťování veřejného pořád-

ku. Městská policie není primárně represivní složkou. Mimo preventivního předcházení pro-
tiprávní činnosti strážníci v  uplynulém roce řešili celkem 101 356 přestupků. Tabulka č. 1 
vypovídá o nápadu (počtu zjištěných a řešených) přestupků dle jednotlivých výkonných orga-
nizačních celků (revíry a jednotky).

Strážníci zadrželi mladíka podezřelého ze dvou loupežných přepadení
spáchaných během jednoho dne 
V úterý 4. ledna ve večerních hodinách zaznamenali brněnští strážníci podezřelý pohyb 

jednadvacetiletého mladíka, který se pokoušel vloupat do banky v Horově ulici a v souladu 
s §76 odst. 2 trestního řádu ho hlídka omezila na osobní svobodě. Při bližším šetření udá-
losti se zadržený mladík s nožem strážníkům přiznal i k dopolednímu loupežnému přepa-
dení prodejny potravin ve stejné ulici, kdy po něm pátrali strážníci na žádost republikové 
policie ihned po oznámení přepadení, v danou chvíli se jej ale nepodařilo najít. Zadržený 
mladík z Nivnice skončil v rukou přivolané hlídky PČR. (LEDEN 2011)

1  Činnost revírů a jednotek v roce 2011

Přestupky

Revíry Doprava Veřejný pořádek Psi Alkohol Ostatní Přestupky celkem

Střed 12 779 3 880 154 98 34 16 945

Sever 4 369 506 183 2 5 5 065

Jih 5 961 1 568 177 16 3 7 725

Východ 4 888 806 289 88 18 6 089

Pole 9 175 1 283 114 8 7 10 587

Tábor 7 785 574 164 46 10 8 579

Západ 5 857 833 396 28 13 7 127

Bystrc 5 202 457 189 29 5 5 882

Přestupky

Jednotky Doprava Veřejný pořádek Psi Alkohol Ostatní Přestupky celkem

Poříční 1 265 358 80 21 4 1 728

JOZ 32 207 1 0 0 240

Psovod 53 93 9 3 1 159

Dopravní 31 211 16 3 0 0 31 230

MPB CELKEM 88 577 10 581 1 759 339 100 101 356

Tabulka č. 1
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Strážníci MPB odhalili a řešili v průměru 278 přestupků denně. Podíl jednotlivých výkon-
ných organizačních celků je dán územní rozlohou, skladbou sociální struktury obyvatel a její 
hustotou, typem zástavby, turistickým nebo kulturně společenským a  sportovním ruchem, 
u  jednotek jejich specializací. Výše uvedené údaje dle vyhodnocení na  jednotlivé městské 
části jsou zobrazeny v  tabulce č. 2. Nepostradatelnou roli hraje městská policie v zajišťová-
ní bezpečnosti a plynulosti provozu, a to zejména v centru města, kde bylo zjištěno a řešeno 
33 932 dopravních přestupků. Stejně významné je preventivní a represivní působení na území 
MČ Brno-střed, i pokud jde o prohřešky proti veřejnému pořádku, jimiž se strážníci zabývali 
4 160krát.

MČ Doprava Veřejný pořádek Psi Alkohol Ostatní Celkem
Brno-Bohunice 8 539 484 119 4 4 9 150
Brno-Bosonohy 135 23 11 4 0 173
Brno-Bystrc 4 529 441 159 24 4 5 157
Brno-Černovice 1 947 162 44 8 0  2 161
Brno-Chrlice 196 94 16 1 0  307
Brno-Ivanovice 140 363 1 0  0  504
Brno-Jehnice  0 5 2 0  0  7
Brno-jih 3 320 1 216 92 5 3 4 636
Brno-Jundrov 571 44 4 1 3 623
Brno-Kníničky 354 10 27  0 0  391
Brno-Kohoutovice 1 146 84 89 6 3 1 328
Brno-Komín 1 493 173 22 19 2 1 709
Brno-Královo Pole 8 363 864 71 4 5 9 307
Brno-Líšeň 1 592 278 167 18 5 2 060
Brno-Maloměřice a Obřany 358 33 28 1  0 420
Brno-Medlánky 519 45 12  0 0  576
Brno-Nový Lískovec 1 386 82 92 2 2 1 564
Brno-Ořešín 13 1 0  0   0 14

Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora 982 49 21 4 2 1 058

Brno-sever 5 410 523 176 1 5 6 115
Brno-Slatina 1 906 155 34 12   2 107
Brno-Starý Lískovec 1 558 216 101 10 3 1 888
Brno-střed 33 932 4 160 186 121 39 38 438
Brno-Tuřany 395 38 34 1 0  468
Brno-Útěchov 2 1  0 0   0 3
Brno-Vinohrady 1 132 94 27 14 8 1 275
Brno-Žabovřesky 5 620 404 114 27 6 6 171
Brno-Žebětín 336 16 10 5 1 368
Brno-Židenice 2 703 523 100 47 5 3 378
Celkový součet 88 577 10 581 1 759 339 100 101 356

Tabulka č. 2
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1.1.1 Herny VHP a VLT
MPB, dle zadání zřizovatele, zařadila mezi sledované priority činnosti i kontroly porušová-

ní veřejného pořádku v provozovnách s výherními hracími přístroji (VHP) a videoloterijními 
terminály (VLT) na území statutárního města Brna. Kontroly byly zaměřeny zejména na do-
držování platných vyhlášek statutárního města Brna, výskyt hledaných osob a osob mladších 
18 let. Celkově bylo provedeno 4 126 kontrol1.

1.1.2 Drobné krádeže
Drobné krádeže spadají do kategorie veřejného pořádku a představují 39,2 % z celkové 

činnosti v této kategorii. Z  hlediska časových požadavků při provádění potřebných úkonů 
v souvislosti s dořešením protiprávního jednání tohoto typu přestupků patří k nejnáročněj-
ším. Ze statistických údajů, doložených v tabulce č. 4, vyplývá, že strážníci MPB řeší v průmě-
ru 335 případů drobných krádeží měsíčně.

1 V roce 2010 je evidováno 938 provedených kontrol.

Počty provedených kontrol v hernách VHP a VLT v roce 2011

Bystrc Jih Pole Sever Střed Tábor Východ Západ Celkový 
součet

Celkový počet 
kontrol 56 1 038 595 186 389 539 547 777 4 126

Řidič vjel do jednosměrky v protisměru, byl pod vlivem alkoholu

Ve středu 16. února brněnští strážníci při hlídkové činnosti v okolí Mendlova náměs-
tí uviděli vozidlo zn. BMW, které přijíždělo ze směru od ulice Hlinky a odbočilo v pro-
tisměru do  jednosměrné ulice Veletržní. I  když je tato ulice řádně označena dopravní 
značkou zákazu vjezdu, pokračovalo auto dále v  jízdě. Hlídka se proto ihned za  tímto 
vozidlem vydala s  úmyslem jej zastavit. Na  to ale řidič po  spatření hlídky MPB začal 
jízdu velmi zrychlovat a na konci ulice Veletržní vůz náhle odbočil na Hlinky, kde pak 
vjel v protisměru do jednosměrné ulice na Mendlově náměstí. Riskantní jízdou pak auto 
najelo před jedním z domů na chodník, kde však stála skupinka osob. Jen díky shodě 
šťastných okolností nebyl nikdo zraněn. Nakonec se strážníkům podařilo vozidlo zastavit 
a začali s třiačtyřicetiletým řidičem projednávat spáchané dopravní přestupky. Vzhledem 
k tomu, že ukrajinsky hovořící řidič jevil známky podnapilosti, byl vyzván k orientační 
dechové zkoušce, která ukázala výsledek 1,86 promile alkoholu. Případ zadrženého řidiče 
si přijela převzít PČR. (ÚNOR 2011)

Tabulka č. 3
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Na základě požadavku orgánů města a v souladu s koordinační dohodou s PČR provádí 
MPB kontrolu dodržování zákona 361/2000 Sb. v platném znění. Dle zákonného oprávnění2 
se MPB zaměřuje i na problematiku průjezdnosti křižovatek, bezpečnosti chodců, průjezd-
nosti komunikací a stání před vjezdy. Tabulka č. 6 vypovídá o zjištěném protiprávním jednání 
řidičů a vydání příkazu k odtažení vozidel.

Počty provedených zákroků v případech drobných krádeží v roce 2011

Měsíc Řešeno Lustrace Realizace PČR Celkem

BP BPN SŘ na PČR §205,1 §205,2 zadržených osob

Leden 118 273 40 216 12 436

Únor 120 266 55 199 18 458

Březen 132 264 50 169 14 453

Duben 143 226 30 153   15 405

Květen 104 189 36 90   11 324

Červen 82 179 29 125   15 306

Červenec 73 164 37 125   10 281

Srpen 59 169 41 130   7 276

Září 89 163 42 120   12 294

Říjen 78 176 40 97   11 297

Listopad 96 191 47 128   10 335

Prosinec 77 158 44 121   21 286

Celkem 1 171 2 418 491 1 673 0 156 4 151

Tabulka č. 4

2011

Parkovací automaty 4 319

Počty řešených přestupků v souvislosti s neuhrazením poplatku za parkovné v roce 2011

2 §45, zákona 361/2000 Sb. v platném znění.

Tabulka č. 5
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Nad rámec koordinační dohody3 provádí zejména strážníci Jednotky dopravní preventivní 
usměrňování provozu na exponovaných křižovatkách, kde v souvislosti s množstvím objízd-
ných tras a neukázněností řidičů dochází ke tvorbě kolon.

Tabulka č. 5Tabulka č. 6

3 Dynamickou dopravu má zajišťovat dle koordinační dohody PČR

Přestupek Odtaženo v %

Stání v křižovatce 1 671 21,31

Přechod pro chodce (nedodržení vzdálenosti) 2 496 31,83

Vyhrazené parkovací stání pro invalidy 88 1,12

Vyhrazené parkovací stání 419 5,34

Zastávka MHD 24 0,31

Neprůchodnost chodníku 282 3,60

Nedodržení vzdálenosti od kolejí 3,5 m 823 10,50

Nedodržení vzdálenosti od V1A 559 7,13

Stání před vjezdem 758 9,67

Neprůjezdnost komunikace 768 9,79

Stání v odbočovacím - připojovacím pruhu 31 0,40

Stání ve vyhrazeném jízdním pruhu 13 0,17

Stání na mostě, v tunelu, apod. 2 0,03

TUV (botička) nad 30 dnů 1 0,01

Celkem 7 841

Stálý úkol – Koliště X Bratislavská

Počet nasazených strážníků Počet odpracovanýchhodin

Celkem 154 462

Usměrnění provozu Cejl X Tkalcovská

Počet nasazených strážníků Počet odpracovaných hodin

Celkem 37  112

Tabulka č. 7
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Hlídka MPB bleskově zadržela čtyři mladíky, kteří kradli z nemocnice plechy

Ve čtvrtek v noci byli strážníci operačním střediskem vysláni do Merhautovy ulice, kde 
skupinka mladíků měla údajně přehazovat přes plot areálu Dětské nemocnice nějaké ple-
chy a pak prchat směrem k ulici Příční. Přivolaná hlídka MPB sice přímo na místě nespatři-
la žádné podezřelé osoby, začala proto pátrat v přilehlých ulicích a o několik minut později 
zahlédla rychle se pohybující skupinu čtyř mladíků, směřující po  ulici Svitavské a  pak 
Jilemnického, kteří se snažili sešlapat plechy, aby se jim vešly do tašky. Strážníci všechny 
podezřelé dostihli, čtveřice se ale snažila při spatření policejní hlídky odhodit igelitovou 
tašku, která obsahovala 6 kusů pozohýbaných měděných plechů. Vzhledem k tomu, že se 
mladíci ve věku 17, 18 a 23 let tohoto jednání již dopustili opakovaně a způsobená škoda 
na majetku převyšuje částku 5 000 Kč, byli o celé události informováni republikoví policis-
té. Přivolaná PČR si vzápětí přijela všechny zadržené mladíky i šetření případu od strážní-
ků převzít. (BŘEZEN 2011)

1.2 Provedené úkony
Souhrnná tabulka níže dokladuje celkový počet 208 234 provedených úkonů, zásahů a zá-

kroků, a  to jak případy, kdy strážníci zadrželi pachatele nebo zabránili konkrétnímu proti-
právnímu jednání, tak  i případy, kdy byl zákrok, zásah nebo provedený úkon pouze reakcí 
preventivního charakteru. Jedná se zejména o případy prověřování oznámení, prověřování na-
rušení objektů napojených na pult centralizované ochrany, preventivní kontroly (např. objekty 
městského mobiliáře, sochy, plastiky, školy, školky, muzea, úřady nebo stálý dohled na nádraží 
a v historickém centru města, apod.), nálezy věcí, apod. Lze konstatovat, že denně v průměru 
strážníci provedli 571 úkonů, zásahů a zákroků.

Úkony

Revíry Hledané osoby Pachatel TČ PZS Ostatní Úkony celkem

Střed 54 147 860 30 130 31 191

Sever 14 31 82 17 376 17 503

Jih 11 31 67 17 240 17 349

Východ 8 28 171 21 123 21 330

Pole 12 33 86 20 926 21 057

Tábor 13 29 35 14 883 14 960

Západ 10 18 235 28 388 28 651

Bystrc 5 12 30 16 946 16 993

Poříční 5 25 62 6 431 6 523

JOZ 2 21 94 10 028 10 145

Psovodi 1 15 18 5 148 5 182

Dopravní 6 8 3 17 333 17 350

MPB celkem 141 398 1 743 205 952 208 234

Tabulka č. 8
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1.2.1 Hledané osoby a pachatelé trestné činnosti
Strážníci MPB zadrželi a předali PČR (dále jen PČR) 398 pachatelů trestné činnosti a 141 

osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Strážníci v průměru denně zadrží a předají PČR 1 
pachatele trestného činu.

1.2.2 Podnapilé osoby
Zajištění podnapilých osob a jejich převoz na detoxikační oddělení záchytné stanice v Brně 

patří mezi každodenní činnost MPB (v průměru cca 4, 4x za den).

1.2.3 Přijatá oznámení
V roce 2011 přijala MPB 136 329 oznámení4 od občanů. Všechna tato přijatá oznáme-

ní strážníci prověřili tak, jak jim to ukládá zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném 
znění. Jednalo se v průměru o 375 přijatých oznámení denně, na která bylo nutné reagovat.

Na pracovišti MOS5 jsou centrálně evidovány a zpracovávány také informace z pultu centrál-
ní ochrany objektů (PCO)6 a centrálních tísňových stanic (CTS)7. V případech hlášení narušení 
objektu jsou na místo vysílány nejbližší hlídky MPB, především pak hlídka Jednotky psovodů 
k provedení kontroly objektu. Za rok 2011 bylo přijato 2 110 signálů a jedná se tedy o 6 přijatých 
signálů v průměru za den. Při této každodenní činnosti musejí strážníci vždy postupovat tak, 
jako by se na místě nacházel pachatel (PCO) nebo byla osoba ohrožena na životě a zdraví (CTS).

Strážníci se slaňovali do bytu, v němž byla uzamčena zraněná seniorka

Další z výjezdů k záchraně lidského zdraví uskutečnili 11. dubna strážníci z brněnské 
Jednotky operativního zásahu. Dopoledne je zalarmovala dcera jednaosmdesátileté ženy, 
která šla za svou matkou na návštěvu. Z jejího bytu v brněnském Komárově však uslyšela 
sténání a zjistila, že dovnitř se kvůli zevnitř zamčeným dveřím nedostane. Z důvodu obavy 
o zdraví a život seniorky se strážníci rozhodli k neprodlenému vniknutí do bytu. Jedinou 
schůdnou variantou bylo slanění ze střechy domu na balkon v šestém poschodí. Přes něj se 
pak hlídka dostala do bytu a hned jej zpřístupnila záchranářům. Uvnitř ležící žena si stěžo-
vala na bolest nohy, kvůli které nemohla vstát ze země a přivolaná sanitka ji tak okamžitě 
převezla do nemocnice. (DUBEN 2011)

4 Městské operační středisko MPB.
5 Především ochrana objektů městského mobiliáře.
6 Zejména tísňové stanice u osob přestárlých s pohybovými problémy.
7 Zejména tísňové stanice u osob přestárlých s pohybovými problémy.
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  8 Dle přijatého signálu PCO/CTS se nepotvrdilo narušení objektu nebo ohrožení života osoby.
  9 Dle přijatého signálu PCO/CTS se potvrdilo narušení objektu nebo ohrožení života osoby.
10 Hrozí-li větší škoda na majetku – tj. více než 50 000 Kč (§ 138 trestního zákona).
11 Nesčítá se, započteno ve specifikaci výjezdu (ohrožení života a zdraví, škoda na majetku).

MPB eviduje i oznámení občanů spojená s obavou o zdraví a život blízké osoby nebo zá-
chranu majetku ohroženého zásahem vyšší moci, kdy je vždy snahou strážníků zajistit včasný 
přístup složek IZS k takto postižené osobě a zachránit její život či majetek.

Tísňové volání na linku 156 Oznámení na PCO / CTS
Celkem Celkem Negativní výsledek8 Pozitivní výsledek9

99 975 2 110 2 044 66

Městské operační středisko PCO/CTS rok 2011

Tabulka č. 10

Tabulka č. 11

Evidované výjezdy k otevření bytů v roce 2011

Výjezdů Ohrožení života a zdraví Škoda na Asistence11 Oznámení
celkem počet z toho úmrtí majetku10 pro HZS pro PČR nepotvrzeno

54 50 10 2 8 1 2

Z tabulky č. 10 je patrné, že 42 výjezdů k otevření bytu mělo šťastný konec a osoby se po-
dařilo včas kontaktovat a zachránit jejich život nebo předejít vážné újmě na zdraví anebo 
předejít vzniku větší škody na majetku (např. při úniku plynu). Bohužel v 10 případech, kdy 
strážníci otevřeli byt, bylo již úsilí zdravotníků marné. 

1.3 Udělené blokové pokuty
Tabulka č. 11 statisticky vyhodnocuje počty udělených blokových pokut a jejich výši (re-

víry a jednotky).

Revíry a jednotky BP BPN

počet Kč počet Kč

Střed 3 219 1 063 100 2 208 1 662 200

Sever 1 701 886 500 999 637 300

Jih 841 485 500 914 700 400

Východ 1 391 657 000 1 262 712 100

Pole 1 449 655 800 963 668 000

Tábor 1 891 562 700 464 197 000
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Tabulka č. 12

Tabulka č. 13

Centrálním pracovištěm, které se zabývá problematikou dořešení zjištěných přestupků,  
je Jednotka projednávání přestupků, která sídlí na Křenové ulici. Na tomto pracovišti jsou 
dořešovány přestupky, které nebylo možné projednat na místě (např. pachatel přestupku se 
na místě nenacházel).

Dořešeno přestupků – Jednotka projednávání přestupků 2011

Projednáno BP BPN BP placeno kartou Správní Domluva

celkem počet Kč počet Kč počet Kč řízení  

42 097 22 398 8 874 200 1 743 990 200 2 780 1 379 600 13 684 1 493

12 Jedná se o souhrn BP a BPN všech výkonných organizačních celků MPB.

Níže uvedená souhrnná tabulka ukazuje celkový počet projednaných přestupků v bloko-
vém řízení a částku vybranou při tomto blokovém řízení všemi strážníky MPB12.

Počet Kč

63 391 31 928 600

Každý kalendářní den bylo v blokovém řízení v průměru řešeno 174 přestupků a vybráno 
v blokovém řízení bylo 87 476 Kč.

Západ 1 625 731 800 1 203 635 400

Bystrc 833 238 000 319 155 300

Poříční 460 137 800 314 187 300

JOZ 39 14 500 88 63 600

Psovodi 39 11 500 39 28 700

Dopravní 10 610 6 511 600 3599 3 081 500

MPB celklem 24 098 11 955 800 12 372 8 728 800
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Strážníkům JOZ se podařilo zajistit muže se střelnou zbraní

S nezvyklým případem se včera setkali brněnští strážníci, kterým se podařilo zpacifi-
kovat podezřelého muže se zbraní. Ve čtvrtek 5. května v dopoledních hodinách vyslalo 
operační středisko dvě hlídky Jednotky operativního zásahu do Novoměstské ulice, kde se 
měla údajně nacházet ležící osoba se zbraní. Když strážníci JOZ dorazili na místo, tak jim 
čtyřiapadesátiletá žena sdělila, že za místní restaurací prý leží muž na zemi a má u sebe 
střelnou zbraň. Hlídka se neprodleně vydala za restauraci U hřiště, tam skutečně uvidě-
la muže, který ležel na zemi, a vedle něj byla střelná zbraň. Podezřelý muž se otáčel vleže 
z jedné strany na druhou a byl polonahý. Hlídka se proto za použití taktiky zákroku pro-
ti ozbrojené osobě nepozorovaně přiblížila k podezřelému, kterého pak za použití hma-
tů a chvatů sebeobrany zajistila. Jednačtyřicetiletý muž s hlídkou vůbec nekomunikoval, 
na těle měl několik krvácejících oděrek a na dotaz hlídky, co se mu stalo, nedokázal od-
povědět. Přivolaný lékař záchranky nařídil převoz muže do nemocnice, strážníci JOZ ještě 
na žádost lékaře provedli asistenci při převozu zraněného. Případem se zabývá republiková 
policie, která si na místě převzala zajištěnou střelnou zbraň. (KVĚTEN 2011)

1.4 Tabulka mimořádných akcí a opatření MPB
V souvislosti s úkoly, které strážníci MPB běžně zajišťují v rámci standardního výkonu 

služby, plní i  úkoly, které lze charakterizovat jako mimořádné. Jedná se zejména o cílené 
akce na sběr použitých jehel a aplikačních pomůcek, asistence při převozu peněz (MMB 
a MČ), doručování písemností (MMB), cílené dohledy na mobiliář města, zvýšený dohled 
na zajištění veřejného pořádku a  předcházení vandalismu a výtržnictví při konání spor-
tovních a kulturních akcí (např. hokejové a  fotbalové zápasy, pořádání akcí na náměstích 
– vinobraní, vánoční trhy, Brno – město uprostřed Evropy, „Grand Prix – mistrovství světa 
silničních motocyklů“ apod.). Nezbytnost plnění těchto úkolů vychází z rámce „Koordinační 
dohody“, která byla uzavřena s PČR.

Z  tabulky č. 14 vyplývá, že v  průměru se denně na  těchto mimořádných akcích  
a opatřeních podílelo 24 strážníků (134 hodin a najeto bylo 209 km). Je třeba mít na paměti, 
že preventivní charakter pochůzkové činnosti není možné vyčíslit.

Mimořádné nasazení strážníků nad rámec běžného výkonu služby v roce 2011

Počet nasazených
strážníků

Počet odpracovaných
hodin

Počet přesčasových
hodin

Ujeto
km

Počet zajištěných jehel
a aplikačních pomůcek

8 808 48 879 5 186 76 209 947

Tabulka č. 14
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1.5 Zvýšený preventivní dohled v centru města 
V souvislosti se zajištěním veřejného pořádku v centrální oblasti města Brna stále probíhá 

trvalý zvýšený dohled hlídek MPB13 v oblasti náměstí Svobody, ulic Rašínova, Masarykova, 
Nádražní, Benešova, Veselá, Dominikánské náměstí a podchodu u OD Tesco. 

V přímé souvislosti s preventivní činností došlo ke snížení nápadu protiprávní činnosti 
v revíru Střed.

13 Zvýšený preventivní dohled zahájen 1. 5. 2011, zajišťují zejména strážníci revíru Střed, Jednotek psovodů, 
dopravní, poříční a operativního zásahu. V těchto uvedených místech byl zaveden režim nepřetržitého 
dohledu, respektive přítomnosti hlídek MPB tak, aby samotná přítomnost hlídky preventivně působila na 
okolí při využití stávajících personálních kapacit, a to v souvislosti s předcházením protiprávnímu jednání.

2  Mimořádné projekty MPB v roce 2011
2.1. Získání bezpečnostního certifikátu ISO/IEC 27001
Získáním bezpečnostního certifikátu zabezpečených informačních dat byla splněna další 

z důležitých priorit MPB. Jedná se o certifikaci bezpečnosti informačního systému MP Brno dle 
standardů ISO/IEC 27001 prostřednictvím nadnárodní certifikační autority Lloyd’s Register 
Quality Assurance, kterou provedla firma I3 Consultants s.r.o. Tuto certifikaci MP Brno získa-
la jako první městská policie v ČR. 

2.2 Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení
Projekt „Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“ je projektem, který zvítězil v  soutěži 

o  „cenu bezpečnosti ve městě“ na 1. mezinárodní konferenci o nových technologiích pro 
bezpečnost ve městě Janov v Itálii.

Díky strážníkovi Městského operačního střediska se podařilo zachránit muže
se sebevražednými sklony

Díky pohotovému a citlivému přístupu strážníka Městského operačního střediska MPB 
Brno se dočkal záchrany muž, který se rozhodl spáchat sebevraždu. Případ se odehrál v so-
botu večer, kdy se rozezněl telefon tísňové linky 156. Ze sluchátka se poté ozval hlas muže, 
který pouze sdělil, že z rodinných důvodů míní ukončit svůj život. Kromě toho, že uvedl 
důvody svého rozhodnutí, podařilo se strážníkovi operačního střediska zjistit, že dotyčný 
měl údajně pozřít větší množství dvou druhů tlumících léků a vše zapít tvrdým alkoholem. 
Rozehrál se boj o každou minutu a strážník se za každou cenu snažil muže udržet na tele-
fonu, rozptýlit jej a získat další nutné informace k rychlému zajištění pomoci. A to se díky 
strážníkově vysoké profesionalitě podařilo. Z hovoru totiž postupně vyšlo najevo, že telefo-
nuje z jednoho městečka v okrese Brno-venkov. Během hovoru s brněnskými strážníky se 
podařilo k muži vyslat hlídku republikové policie, která se již pak postarala o zdárné zavr-
šení celé akce. (ČERVEN 2011)
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Jedná se o nejvyšší ocenění za kvalitu a unikátní a komplexní řešení problémů bytového 
domu (bytový dům Koniklecová 5). Odbor prevence ve spolupráci s MMB, MČ Nový Lískovec, 
Hasiči Brno a PČR realizoval tento projekt v oblasti vytipované z pohledu problémového by-
dlení sociálně vyloučených obyvatel, kdy vlastní realizace projektu probíhala v několika eta-
pách. O úspěšnosti vlastní realizace tohoto projektu se lze přesvědčit přímo na Koniklecové 5 
v Brně-Novém Lískovci.

2.3 Zahájení projektu „Územáři“
V návaznosti na novou koncepci rozvoje MPB Brno byla 1. 7. 2011 zahájena realizace pro-

jektu „Územáři“, jehož smyslem je rozšíření počtu strážníků s územní odpovědností ve všech 
lokalitách města Brna a přiblížení jejich práce občanům se snahou o zapojení co nejširší ve-
řejnosti do činnosti, směřující ke zlepšení situace v oblasti kriminality a veřejného pořádku. 
Záměr projektu vychází z předpokladu, že optimální cestou pro zvýšení efektivity nasazení 
strážníků je prohloubení spolupráce s širokou veřejností za účelem zlepšení situace v oblas-
ti kriminality, veřejného pořádku a dopravy. Za účelem snazší vzájemné komunikace mezi 
konkrétním strážníkem a občanem je na těchto stránkách strážníkovo foto, telefonní spojení 
na jeho pracoviště a kontaktní e-mailová adresa. 

2.4 Otevření nového kontaktního centra
Dne 15. 9. 2011 bylo za účasti primátora statutárního města Brna na ulici Křenová 4 

otevřeno nové Poradenské centrum MPB, které naváže na provoz Preventivně informační 
místnosti, jež byla otevřena v roce 2004. Jedná se o pracoviště, zaměřené na širokou občanskou 
veřejnost, které nabízí rozsáhlé spektrum poradenství a informací v oblasti prevence krimi-
nality a pomoci obětem trestné činnosti, zajištění vlastního bezpečí a majetku, orientaci v so-
ciálních službách, poskytovaných v  rámci komunitního plánu MMB. Pro veřejnost je toto 
nově vytvořené informační centrum otevřeno denně (pondělí–čtvrtek 7.30–17.30 h. a pátek 
7.30–14.30 h.).

Strážníci zastavili vozidlo řízené devítiletým chlapcem

Na podezřelou posádku osobního vozidla byli v sobotu odpoledne upozornění brněn-
ští strážníci. Svědky popsaný automobil se pohyboval po Havraní ulici, a jakmile se na něj 
strážníci zaměřili, zjistili, že jeho posádku tvoří děti. Hlídka tedy automobil zastavila a 
následně se ukázalo, že za volantem seděl teprve devítiletý hoch, přičemž spolujezdci byli 
další dva chlapci ve věku šest a 13 let. Trojlístek strážníci přiměli setrvat na místě a chlapce 
předali do rukou přivolaných republikových policistů. (ČERVENEC 2011)
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Strážníci vyjížděli k případu koní pobíhajících ve vozovce

Tři pobíhající koně ve vozovce na Kociánce a v jejím okolí spatřil v pondělí 8. srpna  
v odpoledních hodinách řidič autobusu městské hromadné dopravy, který neváhal  
a zatelefonoval na linku 156. Zalarmovaní strážníci vyjeli na místo a podařilo se jim kon-
taktovat sedmatřicetiletou majitelku ušlechtilých zvířat, která si své koně ihned zajistila. 
Důvody, proč její tři koníci utekli a volně pobíhali mimo svou ohradu, byl prozaický. Pokud 
totiž nastane deštivé počasí, začíná selhávat elektrický ohradník a koně pak utíkají do okolí.

 (SRPEN 2011)

3  Preventivní programy a aktivity
Odboru prevence

Odbor prevence MPB vychází při plnění úkolů uložených zákonem 553/1991 Sb., z Usnesení 
ZMB č. Z5/018 přijatého dne 9. září 2008. Na tomto zasedání byla přijata „Koncepce prevence 
kriminality ve městě Brně na léta 2008 – 2012 Městský program prevence kriminality v Brně“ 
(dále jen městský program). Městský program určuje, kromě jiného, hlavní cíl a cílové skupi-
ny, ale také priority v oblasti prevence delikventního chování a kriminálních činů. Pokud jde 
o formy prevence, lze je stanovit v několika základních úrovních:
1. Technická opatření – kontinuální podpora projektů situační prevence, kam kromě klasic-

kých forem situační prevence jmenovitě řadí i poradenské a  informační místnosti MPB 
včetně Mobilního informačního centra MPB (MOBIDIK).

2. Informování – o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností a posilování osobní 
zodpovědnosti občanů za vlastní bezpečí. V neposlední řadě sem patří i projekty z oblasti 
community policing.

3. Vzdělávání – zabývající se zvyšováním právního vědomí, včetně koncepčního a systema-
tického rozvoje dopravní výchovy dětí a široké veřejnosti (např. Senior akademie).

4. Spolupráce – je v tomto bodu vyjádřena mj. podporou projektů, určených k aktivizaci ve-
řejnosti při zajišťování veřejného pořádku formou dobrovolnické služby v souladu se záko-
nem nebo jinou formou, kterou zákony umožňují.

5. Zapojování policií do  preventivních činností – je vyjádřeno úzkou spoluprací 
Koordinačního centra prevence MMB s oběma policiemi.

Odbor prevence se na plnění městského programu podílí s využitím všech stanovených 
forem preventivní činnosti.
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3.1 Senior akademie
Dne 19. 9. 2011 byl zahájen již „6. ročník Senior – akademie“– vzdělávacího progra-

mu ve  formátu univerzity třetího věku, který s  podporou města Brna a  Jihomoravského 
kraje pořádá MPB. Za  dobu jeho fungování prošlo vzdělávacím programem téměř  
600 seniorů, kteří v jeho průběhu získali řadu znalostí a dovedností, důležitých pro bezpeč-
ný, důstojný a plnohodnotný život ve společnosti. Tento projekt byl vyhodnocen odbornou 
porotou Ministerstva vnitra14 jako nejlepší preventivní projekt krajů a obcí za rok 2011. Jde 
o další významný úspěch v oblasti prevence kriminality, kterého MPB a statutární město Brno 
dosáhly. Speciální studijní program Senior akademie se mezi staršími spoluobčany těší mi-
mořádné oblibě, a především jim poskytne důležité informace, aby dokázali v každodenním 
životě čelit situacím tak, aby se nestali oběťmi trestné činnosti.

14 Odborná porota MV ČR vybírala z 12 preventivních projektů, které byly zaslány v rámci ČR.
15 Zejména v zimních měsících.

3.2  Dopravní výchova dětí
Zaměření na dopravní výchovu dětí je velice důležitým preventivním prvkem. Dopravní 

výchova je vyučována zejména na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky, kde se formou 
praktických jízd na dopravním hřišti, zábavných dopravních testů, omalovánek a křížovek děti 
učí poznávat dopravní značky, řešit modelové situace a hledat správná řešení nebezpečných 
situací v silničním provozu. Součástí výuky je i osvěta, týkající se problematiky bezpečné jíz-
dy na kolečkových bruslích a skateboardu. Další důležitou formou výuky dopravní výchovy 
jsou besedy pořádané ve školách15, akce a opatření se zaměřením na dopravní problematiku, 
které se uskutečňují v rámci kulturních a společenských akcí, pořádaných statutárním městem 
Brnem, MČ nebo soukromými subjekty.

5. ročník senior akademie 2010/2011

Počet přihlášených 
posluchačů

Počet 
přednáškových dnů Počet hodin Počet vyučujících lektorů

176 24 72 19

6. ročník 2011/2012 (ke dni 19. 12. 2011)

Počet přihlášených 
posluchačů

Počet 
přednáškových dnů Počet hodin Počet vyučujících lektorů

157 14 42 10

Tabulka č. 15
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Besedy 
Praktický výcvik 
dětské dopravní 

hřiště 

Výjezdy 
mobilního 

dopravního 
hřiště a JZ

Ostatní akce 
a opatření OP 
(kromě celo-
městských)
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138 469 9 445 84 149 4 539 4 496 18 1 850 223 618 17 095

Dopravní výchova v roce 2011

Poradenská činnost v roce 2011

„Mobilní poradenské centrum prevence 
kriminality“ (MOBIDIK)  „Poradenské centrum“ (PC)

počet výjezdů
počet návštěvníků počet občanů počet poskytnutých

rad a informací
v Brně mimo Brno

12 0 5 665 1 466 1 565

Tabulka č. 16

3.3  Mobidik
Projekt zaměřující se na širokou občanskou veřejnost. Nabízí občanům rozsáhlé spektrum 

informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí a majetku a o preventivních projektech 
MPB a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízejí materiály a publikace 
z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou.

3.4  NEJEZDI BEZ – přilby na – Hlavě
(projekt prevence úrazů při dopravních nehodách cyklistů)
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí – cyklistů, jezdců na kolečkových brus-

lích. Primárně se zabývá prevencí úrazů dětí jako následků dopravních nehod. Spojením 
informační a motivační kampaně o zákonné povinnosti používání ochranných přileb pro 
cyklisty do 18 let očekáváme zvýšení podílu dětí – cyklistů v silničním provozu, které používají 
předepsané ochranné přilby, ale také zvýšení informovanosti a motivace rodičů k pořízení 
těchto pomůcek.
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Strážníci zadrželi muže, který údajně činil dětem nemravné návrhy

Kvůli údajnému obtěžování dětí dospělým mužem vyjížděli v  pátek odpoledne 
strážníci z  Jednotky psovodů a  revíru Jih do  brněnských Černovic. Nalezli tam 
dětský trojlístek ve  věku devět až třináct let, který pronásledoval čtyřicetiletého 
Severomoravana. Dva chlapci a  dívka tvrdili, že dotyčný je v  nedalekém parku 
oslovil s  nemístným sexuálně orientovaným návrhem. Děti však muži nevyhověly  
a  naopak jej začaly pronásledovat. Podezřelého strážníci zadrželi a  celý případ předali 
k dalšímu šetření PČR (ZÁŘÍ 2011)

NEJEZDI BEZ – přilby na – HLAVĚ
Tabulka č. 18

Tabulka č. 19
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Legenda: do zlomku čitatel znamená MÁ, jmenovatel znamená NEMÁ (příklad 10/20 – tzn. 10 MÁ a 20 NEMÁ)

3.5  léto s MPB v brněnské ZOO
MPB opakovaně spolupracuje s dalšími významnými institucemi v Brně. Například dětští 

návštěvníci brněnské ZOO mohou i se svým doprovodem navštívit „infostánek“ MPB umís-
těný v areálu zahrady, kde si mohou vyplnit nejrůznější testy, kvízy, doplňovačky, omalovánky, 
vyzkoušet si své znalosti v oblasti dopravy, ale i právního vědomí apod.

Období a frekvence: Červenec a srpen 2011 – sobota
10.00–18.00h

Datové vymezení: 30. 7. a 20. 8.

Místo konání: Areál brněnské ZOO

Počet účastníků celkem: 200 osob

Léto s MPB v brněnské ZOO
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3.6  „Na JEDNÉ lODI“
Akce „Na jedné lodi“ se v průběhu letních prázdnin účastní děti nejen tuzemských turistů, 

ale i návštěvníků ze zahraničí. V  podmínkách parníku je vytvořen improvizovaný koutek, 
kde se děti přímo setkávají se strážníky. Mohou si s nimi povídat, vyplňovat testy, kvízy, 
omalovánky a odnést si drobné dárky. Děti tak získávají právní vědomí a zábavnou formou 
doplňují informace důležité pro ochranu jejich bezpečí.

Období a frekvence: červenec a srpen 2011 – sobota 10.00–18.00 h. (parník)
a 9.00–17.00 h. (Mobidik)

Datové vymezení: 23. 7. a 13. 8.

Místo konání: Mobidik – přístaviště pod hotelem Santon,
parník – časy vyplutí: 10.00 h., 13.00 h a 16.00 h.

Počet účastníků celkem: 113 + 85 osob16

16  Jedná se o údaj vykazující návštěvnosti parník + Mobidik.
17 Školy pro děti nevidomé, neslyšící, zdravotně a tělesně postižené.

Tabulka č. 20

Tabulka č. 21

3.7  Projekty obecné kriminality
Preventivní činnost se zaměřením na obecnou kriminalitu je směrována zejména k po-

sílení samostatnosti občanů, pokud jde o zajištění vlastního bezpečí. Orientuje se zejména 
na potencionální oběti, vzdělává je a  celkově připravuje na  to, aby dokázaly rizikům před-
cházet anebo jim čelit. U dětí se, kromě výše zmíněného, speciálně zaměřujeme především 
na zvyšování právního vědomí.

Besedy prevence obecné kriminality – počet dětí Ostatní besedy s občany (zóny 
vzájemné pomoci aj.)
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11 857 579 1 189 186 561 14 237 18 521 27

Prevence obecné kriminality v roce 2011

Se strážníky na parníku na Brněnské přehradě – NA JEDNÉ LODI a MOBIDIK
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Závěrem
Děkujeme všem našim zaměstnancům za  jejich profesionální přístup při jejich práci 

v řadách MPB. Poděkování patří i všem obyvatelům Brna, kteří nejsou k dění ve svém okolí 
lhostejní a svými činy se aktivně podílejí na vytváření bezpečného prostředí a jdou ostatním 
příkladem.

Svůj upřímný dík dále i  touto cestou vyslovujeme za  skvělou spolupráci všem složkám 
integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, kterými jsou PČR, Hasičský 
záchranný sbor a Záchranná služba.

Stejně tak patří výrazné poděkování zřizovateli MPB, a to statutárnímu městu Brnu, bez 
jehož podpory by brněnská městská policie nemohla fungovat a dále se úspěšně modernizovat.

Městská policie bude vyvíjet maximální úsilí, aby byla i nadále úspěšná při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku i  při plnění dalších úkolů, vyplývajících ze zákona 
č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Primátor statutárního města Brna, Bc. Roman Onderka, MBA, uděluje medaile vyznamenaným strážníkům

Hlídka MPB našla dvanáctiletého chlapce, po kterém bylo vyhlášeno pátrání

V pondělí 14. listopadu ve večerních hodinách bylo operačním střediskem MPB vy-
hlášeno na  žádost PČR pátrání po  dvanáctiletém chlapci, který údajně utekl po  hád-
ce se svou matkou z  domu ve  Vranovské ulici. Jedna z  hlídek MPB v  terénu, která 
pátrací relaci zaslechla v  radioprovozu, uviděla na  náměstí Republiky v  Husovicích 
chlapce odpovídajícího popisu hledané osoby. Strážníci proto dvanáctiletého ško-
láka, který byl v  pořádku a  bez viditelného zranění, zadrželi a  předali přivolané re-
publikové policii. Šťastná maminka přinesla svému synovi jeho pantofle, protože  
v rozrušení utekl z domu bez bot. (LISTOPAD 2011)



ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 
Zajišťuje odchytovou a asanační činnost na území statutárního města Brna (přijímá výhrad-
ně bezprizorní opuštěná a toulavá zvířata nalezená na území statutárního města Brna).
Byl vybudován statutárním městem Brnem a je provozován MPB. V útulku může být umís-
těno až 205 psů (z toho 52 v karanténě) a 78 koček (z toho 42 v karanténě).
Součástí útulku je i  veterinární ordinace (slouží pouze k  zajištění péče o  zvířata umístěná 
v útulku).

Umístění zvířat k novým opatrovníkům 
Nalezená zvířata se svěřují do  opatrovnictví na  dobu půl roku od  data nálezu zvířete (tj. 

od data umístění do útulku) na základě smlouvy o opatrovnictví nalezeného zvířete. Tato lhůta je 
dána zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v  platném znění. Nepřihlásí-li se vlastník o  své 
zvíře v uvedené lhůtě, připadá nalezené zvíře do vlastnictví města a může tak být dále převedeno 
do vlastnictví jiných právnických či fyzických osob – tj. do vlastnictví opatrovníků zvířat. K převodu 
vlastnictví dojde na základě kupní smlouvy. Kupní cena, stanovená Radou města Brna, je splatná 
v hotovosti při převzetí zvířete z útulku a činí 500 korun u psů a 200 korun u koček. 

Zájemce o zvíře z našeho útulku musí být způsobilý k právním úkonům a musí mít trvalé bydliště 
na území ČR. 

Zvířata jsou před vydáním vyšetřena veterinárním lékařem, vakcinována a  zbavena vnějších 
i  vnitřních parazitů. Všechna zvířata vydávaná do  opatrovnictví jsou vybavena očkovacím 
průkazem a jsou čipovaná (u koček může být provedeno tetování). Je to velmi důležité pro eventuální 
identifikaci v případě, že se zvíře novému opatrovníkovi (vlastníkovi) ztratí.
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