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Informativní zpráva
o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna
č. Z8/25 konaného dne 23. března 2021
________________________________________________________________________________
Pavel Suchomel:
Pavel Suchomel, Brno, dobrý den. Vážené dámy a pánové, vážená paní primátorko, dovolte mi prosím
krátký příspěvek na téma Městská policie Brno a její havarijní stav. Pár znaků z poměrně dlouhé doby.
Městský strážník osloví občana, nikdy nepozdraví. Řeč městského strážníka nebývá kontinuelní, ani
slušná, mnohdy ani smysluplná. Často vyhrožuje, často uráží. Mnoho případů je vulgárním, dokonce
i dámy. Otázka – je nám tato policie vůbec k něčemu? Dovoluji si prosím navrhnout celkovou
rekonstrukci, s jiným vedením. Každý strážník maturitu, vstupní testy v základu, jako u státní, nikoliv
současně. Ti, kteří neprojdou testy u státní policie, jsou strážníky u městské. Rád se rekonstrukce
zúčastním.
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka:
Já jenom úplně krátkou reakci. Za dobu mého působení jsem měla možnost se seznámit poměrně
podrobně s prací městské policie, tedy nikoliv jenom jako běžný občan, jak tomu bylo do té doby, ale
skutečně jako člověk, který pravidelně komunikuje s panem ředitelem, řešíme spoustu problémů, zvlášť
v posledním roce, kdy kromě těch běžných starostí řešíme ještě problémy s pandemií, která s sebou
samozřejmě přináší taky spoustu situací, které strážníci musí řešit, tak za mě musím říci, že dle mého
názoru práce městské brněnské policie je naprosto perfektní a děkuji všem strážníkům z tohoto místa
za to.
Odpověď JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky:
K Vašemu dotazu, který jste vznesl v rámci zasedání Zastupitelstva města Brna, doplňuji následující.
Postavení a působnost obecní policie je vymezena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném
znění (dále jen „zákon o obecní policii“), který je součástí právního řádu České republiky. Ústava ČR,
jako zákon nejvyšší právní síly, zaručuje právo na samosprávu územních samosprávných celků. To
znamená, že obec spravuje své záležitosti samostatně a v rámci této samostatné působnosti si obec
k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku může zřídit obecní policii. Zákon o obecní
policii předpokládá spolupráci obecní policie s Policií ČR. Město Brno uzavřelo s Policií ČR koordinační
dohodu, kterou jsou upraveny oblasti a formy spolupráce při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích na území města Brna. Obě policie tedy mají v Brně a potažmo v celé České republice
svoje zákonem stanovené místo a navzájem se doplňují.
Zákon o obecní policii stanovuje podmínky k přijetí do pracovního poměru strážníka. Jednou z těchto
podmínek je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž tato podmínka musí být splněna
již při nástupu do pracovního poměru. Pro Vaši informaci uvádím, že z celkového počtu 495 strážníků
a čekatelů Městské policie Brno (dále jen „MP Brno“) jich 5 dosahuje vyššího odborného vzdělání,
121 vysokoškolského vzdělání (z toho je 64 absolventů bakalářských studijních programů
a 57 absolventů magisterských studijních programů). MP Brno vede s každým uchazečem o zaměstnání
strážníka výběrové řízení, jehož součástí jsou mimo jiné testy fyzické způsobilosti a psychologické
vyšetření. Po úspěšném absolvování výběrového řízení je s uchazečem uzavřena pracovní smlouva.
Poté čekatel absolvuje tříměsíční rekvalifikační kurz za účelem získání „Osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů“ dle zákona o obecní policii (dále jen „Osvědčení“), který je
zakončen zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra. Teprve poté se z čekatele
stává strážník, který je oprávněn k plnění úkolů podle zákona o obecní policii. Zkouška odborné
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způsobilosti se vždy po pěti letech ještě 3x prolonguje, až teprve po čtvrté zkoušce odborné způsobilosti
je vydáno osvědčení na dobu neurčitou. Odborná kvalifikace strážníků se i po čtvrté zkoušce odborné
způsobilosti v pětiletých intervalech prohlubuje výcvikem a školením. Uvedené i další zákonné
mechanismy jsou zárukou odborné, psychické i fyzické kvality strážníků. Strážníci jsou tedy dostatečně
způsobilí k plnění úkolů podle zákona o obecní policii, stejně jako příslušníci Policie ČR, kteří jsou zase
plně způsobilí k plnění úkolů podle zákona o Policii ČR.
Vaše připomínka k chování strážníků je příliš obecná, proto nelze zjistit, zda někdy některý ze strážníků
svým chováním překročil právní rámec stanovený zákonem o obecní policii – dbát cti, vážnosti
a důstojnosti osob i své vlastní. Nicméně MP Brno eviduje v uplynulých 3 letech celkem 65 stížností
na chování strážníků a pouze 8 z nich bylo vyhodnoceno jako důvodných. Konkrétní připomínky
k chování strážníků Vám doporučuji činit v aktuálním čase na některý z telefonických kontaktů
uvedených na webových stránkách MP Brno (Městské operační středisko, revíry a jednotky, popřípadě
Inspekce ředitele).
Z pozice primátorky města Brna neshledávám žádný zákonný ani jiný důvod k provádění „rekonstrukce“
zákonných ustanovení upravujících postavení, působnost a podmínky pro práci strážníka městské
policie v městě Brně.
Pavlína Javorová:
Jmenuji se Pavlína Javorová a bydlím na ulici Tumaňanova, na Mokré Hoře. Jsem členem
koordinačního výboru otevřeného dopisu, který jsme Vám na minulém zastupitelstvu prezentovali. Dopis
je umístěn na webových stránkách, kde pod něj přibývají stále další podpisy. Na tento dopis zareagoval
1. náměstek primátorky, Mgr. Hladík, kterému za odpověď děkujeme. Vážený pane náměstku, náš
požadavek byl, aby se omezil rozsah navržených rozvojových lokalit v Ořešíně a v Jehnicích na původní
rozlohu, jak je vymezen v platném územním plánu. K hlavním důvodům patří současná dopravní zátěž
na ulicích Tumaňanova, Jandáskova a Gromešova, která je již teď na hranici únosnosti a která se
v rozšíření ploch pro výstavbu v Jehnicích a Ořešíně ještě zvýší. Ve svém dopise tvrdíte, že žádné
razantní navýšení dopravy na těchto komunikacích se neočekává. Podle zpracovatele by však mělo
dojít v Jehnicích a Ořešíně až ke zdvojnásobení počtu obyvatel. Domníváte se, že zdvojnásobení počtu
obyvatel, tedy i dopravní zátěže, není razantní? Nesouhlasné stanovisko vydalo i zastupitelstvo MČ
Řečkovice, Mokrá Hora. Podobné stanovisko vyjádřila i SEA, která je zdůvodňuje identifikovatelnými,
kumulativními vlivy z hlediska příjezdu přes Mokrou Horu. Pan radní Chvátal při minulém zasedání
zastupitelstva zmínil redukci rozvojových lokalit v Jehnicích a Ořešíně téměř na polovinu, což je jen
slabá útěcha, když uvážíme, o jak velké rozvojové lokality se jedná. Nejvíc citelný nárůst dopravy bude
představovat již jen Rezidence Bavaria.
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna:
Já jenom pro doplnění na reakci, kterou jsme zpracovávali společně s panem náměstkem, tak je potřeba
říci, že existují ještě druhé petice, které zase apelují na nás, abychom ty rozvojové plochy tam zachovali.
Skutečně ten výsledek byl, jak jsem říkal už na minulém zastupitelstvu, určitý kompromis. My jsme
zredukovali ty rozvojové plochy zhruba na polovinu, ale samozřejmě jsme si plně vědomi toho, že tam
určitá dopravní zátěž bude navýšena, ale jak to již prokázala ta studie pro tento návrh územního plánu
a zmiňovalo se to i v tom dopise pana náměstka, tak by to dopravní zatížení nemělo být razantní. Ale
skutečně rozumíme těm obavám. Každopádně přišlo nám toto jako kompromisní řešení stanovisek, jak
v městské části Ořešín, tak v městské části Jehnice, kteří apelují na to, aby tam ty rozvojové plochy
zůstaly, a obav obyvatel Mokré Hory a vedení městské části Brno-Řečkovice, které samozřejmě by tu
redukci chtěli větší. Tolik jenom malý komentář.
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Odpověď RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., člena Rady města Brna:
V návaznosti na Vaši interpelaci ze Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. března 2021 ve věci
ulice Tumaňanova a rozvojových lokalit v Jehnicích a Ořešíně sděluji, že dne 31. března 2021 jsem
svolal společné jednání, také za Vaší účasti, kde se předmětná záležitost řešila. Na tomto jednání byli
účastni jak signatáři otevřeného dopisu, který v interpelaci zmiňujete, tak zástupci Odboru územního
plánování a rozvoje MMB a Kanceláře architekta města Brna. Na základě tohoto jednání jste mi pak
spolu s paní Ing. Eliškou Zimovou zaslala dokument „Rozvojové lokality – Jehnice, Ořešín ve vztahu
k Mokré Hoře. Další skutečnosti, které nebyly zmíněny v otevřeném dopise“. Na tyto
otázky, zaevidované pod č. j. MMB/0161451/2021, Vám v brzké době odpovím.
Iniciativně spolupracujeme s Jihomoravským krajem (JMK) na zlepšení situace spojené s neutěšeným
technickým stavem této komunikace vedoucí k rozvojovým územím Jehnic a Ořešína přes Mokrou Horu
a zpracovali jsme už návrh smlouvy mezi městem Brnem a JMK na rekonstrukci této ulice. Zároveň
jsme zhruba před rokem vedli jednání se zástupci MČ Jehnice a Řečkovice a Mokrá Hora
zabývající se připomínkami ke změně ÚP Jehnice a na základě této schůzky jsme spustili, jako město,
práce spojené s přípravou rekonstrukce za účelem zvýšení bezpečnosti ulice Tumaňanova.
_________________________________________________________________________________

Z podkladů odpovědných řešitelů zpracovala:
Jana Sovová
Organizační odbor MMB
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