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Činnost Městské policie Slavičín spočívá především v zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku v rámci působnosti města. Městská policie je definována jako orgán obce a 
řídí se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Strážníci rovněž plní další úkoly, které jim 
stanoví zvláštní zákony jako jsou např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami atd. 
 
Při zabezpečování mísíních záležiíosíí veřejného pořádku sírážníci zejména: 
  
- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 
- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost   
- a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých  
- povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho  
- obnovení, 
- podílí se na prevenci kriminality v obci, 
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 
- odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 
 
 
Městská policie Slavičín svoji činnost provádí na katastru města Slavičín, což znamená ve 
Slavičíně a místních částech Hrádek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová. 
 
 
Mimo jiné se zaměřuje na: 
 
- veřejný pořádek 
- zábory veřejného prostranství 
- černé skládky  
- volný pohyb psů a jejich venčení 
- dodržování zásad občanského soužití 
- přestupky proti majetku 
- dodržování obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 1/2001, o veřejném pořádku 
- dodržování obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 1/2009, o požívání alkoholu na 

veřejném prostranství 
- dodržování obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 3/2003, o poplatcích 
- dodržování nařízení obce Tržní řád  
- dodržování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
- dodržování dopravního značení 
- parkování vozidel 
- dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- výskyt autovraků 
- dodržování zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- dodržování zákazu podávání alkoholu a tabákových výrobků mladistvým osobám  
- dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů 



- dodržování zákazu hry mladistvých osob na výherních automatech   
- dodržování zákazu přítomnosti mladistvých osob v prostorách, kde jsou umístěny výherní 

automaty 
- dodržování zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
- dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 
 
Z dalších činnosíí měsíské policie lze uvésí např.:  
 
- dohled na přechodech pro chodce v čase, kdy jdou děti do školy 
- zajišťování veřejného pořádku při společenských akcích pořádaných MěÚ Slavičín   
- v rámci pochůzkové a hlídkové služby doručování písemností na žádost odborů MěÚ 

Slavičín  
- doručování nepřebraných písemností na žádosti soudů, přestupkové komise, či jiných 

orgánů 
- spolupráce se všemi odbory MěÚ Slavičín a organizacemi města Slavičín  
- spolupráce s Policií ČR 
- pořadatelská služba při zasedání Městského zastupitelstva Slavičín 
- v rámci prevence jsou prováděny besedy s dětmi se zaměřením na témata: „silniční provoz 

a povinnosti chodce a cyklisty“ 
- informování občanů o důležitých skutečnostech ve Slavičínském zpravodaji a na 

webových stránkách města Slavičín 
- zjišťování závad na veřejném prostranství, na veřejném osvětlení, na místních 

komunikacích, na  dopravním značení a následné oznamování Službám města Slavičín, 
s.r.o.   

- zjišťování závad na krajské komunikaci, na dopravním značení a následné oznamování 
SÚS Zlínska, s.r.o. 

- účast při sportovních a kulturních aktivitách 
- strážník František Ševčík vede Kynologický klub Slavičín 
 
 
Sírážník je oprávněn: 
 
- požadovat prokázání totožnosti 
- požadovat potřebná vysvětlení 
- předvést osobu 
- odebrat zbraň 
- zakázat vstup na určená místa 
- otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor 
- odejmou věc.  
- zastavovat jedoucí vozidla  
- řešit přestupky 
- ukládat blokové pokuty 
- použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla 
- rozhodnout o odtažení vozidla 
- měřit rychlost vozidel 
- vstupovat do živnostenských provozoven 
- použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň 
- provádět obrazové a zvukové záznamy 
 



Ideníifikace sírážníků měsíské policie: 
 
Strážníci se prokazují ve službě služebním stejnokrojem 
 
V případě, že strážník nemá stejnokroj, prokazuje svoji příslušnost k městské policii 
služebním průkazem. 
 
 
Denně jsou prováděny pochůzky celým městem. Při ranních směnách jsou pochůzky převážně 
pěší. Při odpoledních směnách a při kontrolách místních částí je využíváno služební vozidlo 
Městské policie Slavičín.  
 
V oblasti zkvalitnění technické a profesní vybavenosti městské policie jistě přispělo, že  
máme vlastní služební vozidlo. Jedná se o vozidlo Škoda Felicia combi, které jsme získali od 
Policie ČR při jejich obměně vozového parku v říjnu 2009. Vozidlo je vcelku zachovalé a 
technicky dobré. Pro účely hlídkové a kontrolní činnosti je plně dostačující. 
Výhody vlastního motorového vozidla jsou především v zajištěné mobilitě a operativnosti 
hlídky. V případě přijatého oznámení, že v některé části města dochází k protiprávnímu 
jednání, např. porušování veřejného pořádku, volně pobíhající pes, podnapilá osoba, krádež, 
apod., máme možnost se na oznámené místo dostavit v daleko rychlejším čase.   
 
Začátkem roku 2010 prošlo služební vozidlo úpravou polepů s nápisy MĚSTSKÁ POLICIE a 
názvem města, dle vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii 
a v § 15 upravuje jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie.  
Zároveň bylo vozidlo doplněno světelnou soupravou se zábleskovými majáky, výstražným 
LED displejem s textem STOP, pro možnost zastavit jedoucí vozidlo a zvukovým výstražným 
zařízením (sirénou). Tuto montáž musela provézt erudovaná firma, neboť následně se muselo 
takto označené vozidlo přihlásit na odboru dopravy MěÚ Luhačovice. Montáž provedla firma  
Holomý Electronics z Valašského Meziříčí. Tato firma je zároveň dodavatelem světelných 
souprav i pro Policii ČR. Pouze po splnění těchto úkonů lze vozidlo využívat  jako vozidlo 
s právem přednosti v jízdě.  
 

Služební vozidlo Měsíské policie Slavičín 
Škoda celicia combi 

 

 



 

    
 
 
V organizační struktuře Městské policie Slavičín nedošlo oproti předchozímu roku k žádným 
změnám. 
V současné době má Městská policie Slavičín 2 strážníky. Tento stav je stabilní již od roku 
2005.  
 
Jsem přesvědčen, že i v tomto počtu jsme schopni úspěšně plnit úkoly a tím snižovat  počet 
možných přestupků a trestné činnosti. A tím zároveň přispívat ke zvýšení důvěry a uznání u 
občanů ve schopnost vykonávat svou práci na vysoké profesionální úrovni.  
 
 
Strážníci městské policie jsou povinni dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii každé 3 
roky ověřit odbornou způsobilost. Tuto ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra ČR 
formou zkoušky.  
 
Na zkoušku se strážník připravuje z oblasti právních norem: 
 
- zákon o obecní policii 
- zákon o Policii České republiky 
- zákon o obcích 
- zákon o krajích 
- zákon o přestupcích 
- zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a   jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
- zákon o provozu na pozemních komunikacích 
- zákon o zbraních a střelivu 
- zákon o právu shromažďovacím 
- zákon o odpadech 
- živnostenský zákoník 
- zákon o integrovaném záchranném systému 
- zákon o krizovém řízení  
- trestní zákoník 
- trestní řád 
- kriminalistika 
- ústava České republiky 
- listina základních práv a svobod 



Zkouška se koná v jeden den a sestává ze dvou samostatně vykonávaných a hodnocených 
částí: 
a) písemné, tvořené testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v rozsahu potřebném 

pro plnění úkolů obecní policie. 
b) ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace teoretických znalostí. 
 
Strážník úspěšně vykoná zkoušku splněním podmínek obou částí zkoušky. 
 
V roce 2008 oba strážníci absolvovali prolongační kurz ve školícím středisku Polis v Příbrami 
a následně úspěšně složili zkoušku před zkušební komisí na policejní akademii v Praze.  
To znamená, že v roce 2011 budou oba strážníci opět absolvovat prolongační kurz a 
následnou zkoušku na policejní akademii v Praze.   
 
Směny jsou slouženy ranní nebo odpolední a v případě potřeby jsou slouženy i směny noční 
nebo o víkendech. Odpolední směny jsou slouženy alespoň dvakrát týdně a dny ve kterých 
jsou slouženy se nepravidelně mění. V počtu dvou strážníků nelze postupovat jinak. 
 
Při ranních směnách po dobu školního roku v době od 7.00 do 8.00 hodin jsou prováděny 
kontroly na přechodech pro chodce zaměřené především na bezpečnost přecházejících dětí. 
Kontroly jsou prováděny na přechodech pro chodce na ul. Osvobození (křižovatka ulic 
Osvobození a Hasičská), na přechodu pro chodce na ul. K. Vystrčila (křižovatka ulic K. 
Vystrčila, Dlouhá a K Hájenkám) a na žádost OV Hrádek na Vlárské dráze je prováděn 
dohled při přecházení dětí přes vozovku u autobusových zastávek na ul. Nádražní. Dohled 
v Hrádku je prováděn střídavě s dohledem na ul. K. Vystrčila. Na přechodu pro chodce na ul. 
Osvobození je dohled prováděn stabilně. Tento přechod patří mezi nejfrekventovanější. 
 
Na žádosti přestupkové komise, soudu, či jiných orgánů se doručují nepřebrané poštovní 
zásilky.  
V rámci pochůzkové a hlídkové služby se doručují písemnosti do vlastních rukou, které  jsou 
zasílané všemi odbory MěÚ Slavičín. Tímto opatřením dochází k šetření finančních 
prostředků. 
 
Na žádosti odborů MěÚ Slavičín jsou prováděny kontroly určených míst.   
 
Na žádost pracovnic odboru sociálních věcí MěÚ Slavičín, byl prováděn dovoz a doprovod na 
kontroly k žadatelům sociálních dávek. Zároveň byl konán dohled na veřejný pořádek a 
dodržování zásad slušného chování při těchto jednáních. 
 
V některých případech bylo potřeba přítomnosti strážníka i při jednání s žadateli sociálních 
dávek přímo v kanceláři odboru sociálních věcí MěÚ Slavičín. 
 
Na žádost přestupkové komise MěÚ Slavičín je prováděna asistence při správním řízení, jako 
dozor nad klidným průběhem řízení.  
 
Dále provádíme na žádost BTH Slavičín s.r.o., kontroly užívání bytů a doručujeme 
nepřebrané písemnosti do vlastních rukou. Dále zajišťujeme bezpečnost osob a veřejný 
pořádek při exekucích.   
 
Zajišťujeme veřejný pořádek při společenských akcích pořádaných městem Slavičín 
(Svatovojtěšský jarmark, rozsvěcování vánočního stromu, městský ples apod.).  



Je kontrolováno dopravní značení. Pokud zaznamenáme vyvrácenou nebo poškozenou 
dopravní značku, toto oznamujeme správcům komunikací (Služby města Slavičín s.r.o. nebo 
SÚS Zlínska s.r.o). V této oblasti máme dobrou spolupráci. Po našem oznámení bývá 
dopravní značka v krátkém časovém úseku opravena.  
 
Strážníci řeší přestupky, ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž 
projednávání je v působnosti obcí; to neplatí, je-li k projednání takových přestupků 
v blokovém řízení určen zvláštním zákonem jiný orgán. Mohou však v blokovém řízení 
projednávat přestupky podle § 30 odst. 1 písm. a) a b), § 46, § 47, § 49 odst. 1 písm. b) a c) a 
§ 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
 
Zaměřujeme se na dodržování obecně závazné vyhlášky Města Slavičín č. 02/2001 o 
veřejném pořádku, v účinném znění, kde je v Čl. 10, Čistota veřejných prostranství odst. 5 
uvedeno: „V případě, že domácí či hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel 
zvířete povinen bez zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem 
z veřejného prostranství odstranit“.  
 
Městská policie provádí časté kontroly zaměřené na řádné dodržování výše uvedeného znění 
obecně závazné vyhlášky.  
Při těchto kontrolách nezaznamenáváme porušování výše uvedeného ustanovení. Důvod je 
prostý - pokud majitel svého psa venčí, tak před hlídkou exkrementy uklidí.  
 
Právě z důvodu složitého prokazování spáchání přestupku, byť spatřeného strážníky, 
používáme pro  nezvratné usvědčení protizákonného jednání bezohledných majitelů psů 
kamerovou techniku, kterou má každý strážník k dispozici u sebe. Toto kamerové záznamové 
zařízení slouží v případě zjištění přestupku k zaznamenání skutečného stavu věci a 
znemožnění přestupci zpochybnit událost jinak, než jak se stala. Kamerový záznam dále 
slouží jako důkazní prostředek pro příslušný správní orgán, kam jsou zjištěné přestupky 
předány, nebo lze přestupek řešit i přímo na místě uložením blokové pokuty až do výše 1000,- 
Kč.   
 
Na druhou stranu je potřeba říci, že ne všichni majitelé psů jsou neukáznění a neohleduplní ke 
svému okolí. Při kontrolách spatřujeme občany, kteří běžně po svých psech uklízí.  
 
Přesto přijímáme stížnosti a zaznamenáváme rozhořčené reakce občanů, kteří poukazují na 
způsob venčení psů, kdy jejich majitelé jsou neohleduplní a po svých psech exkrementy 
neuklízí. Pokud je ovšem strážník nepřichytí přímo při „činu“, pak je nutno věc svědecky 
dokázat. Bohužel mnohdy zůstává jenom u oznámení ve smyslu obecných stížností a 
oznamovatel neuvede onu osobu, která nechává takovým způsobem psa venčit. 
Na povinnosti majitele psa a na možná infekční onemocnění, která se psími exkrementy 
mohou šířit upozorňujeme i ve Slavičínském zpravodaji. Žádáme občany, aby byli městské 
policii ve věci prokazování těchto nešvarů nápomocni. Bez prokazování a svědectví to půjde 
jen velmi ztěží. 
Zároveň je dohlíženo na povinnost majitele psa, mít jej na vodítku. 
 
V poslední době jsme přijali několik stížností, jak od občanů z místní části Nevšová, tak  i od 
členů OV Nevšová, že v obci dochází k volnému pobíhání psů. Při našich kontrolách jsme 
nezaznamenali, že psi volně pobíhají. I zde žádáme oznamovatele, aby byli ve svých 
oznámeních konkrétní.  
 



V roce 2010 bylo na území města Slavičín provedeno 14 odchytů volně pobíhajících psů. 
Jednalo se o psy zaběhlé. Tito psi byli umístěni do kotců kynologického klubu Slavičín 
v objektu bývalých kasáren. Je to jediná možnost, kde můžeme nalezené psy ustájit. 
V současné době je to pouze na ochotě a vstřícnosti kynologického klubu, že zde tyto psy 
můžeme umisťovat. Tímto bych chtěl upozornit, že pokud by kynologický klub odmítl 
nalezené psy do jejich kotců umísťovat, tak nemáme zajištěnou žádnou jinou alternativu, kam 
nalezené psy umístit.   
U takových psů je provedena kontrola veterinárním lékařem a zároveň po celou dobu ustájení 
až do doby, než se vypátrá nebo přihlásí majitel psa, zajišťujeme jejich krmení. V současné 
době nemáme v tomto objektu ustájeného  žádného psa. 
 
Dne 7.6.2010 jsme dokonce přijali oznámení od pracovníků údržby firmy Prabos, že v areálu 
Prabosu porodila neznámá fena štěňata a žádají nás v této věci o pomoc. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že fena má 5 štěňat. Učinili jsme pokus o vypátrání majitele psa a byli jsme 
úspěšní. Ještě ten den byla fena i se štěňaty předána majiteli.  
 
 
Provádíme kontroly zámeckého parku, kde se zaměřujeme na chování mládeže (např. na 
znečišťování laviček, poškozování houpaček a altánu a znečišťování veřejného prostranství). 
Nemůžeme zaručit, že nedojde k poškození altánu, tak jakéhokoliv jiného veřejně přístupného 
místa. Nelze každé místo strážit nepřetržitě. Ale častými, opakovanými a různě se měnícími 
kontrolami, v různých denních, či večerních hodinách, chceme předcházet možnému 
poškozování. V případě, že bude někdo přistižen při poškozování a ničení jakéhokoliv 
majetku nebo veřejně prospěšného zařízení bude toto řešeno oznámením k přestupkové 
komisi a následným uhrazením způsobené škody.  
 
K prevenci přispělo i nasvícení altánu, čímž osoby, které se zde scházely ztratily anonymitu. 
Skutečnost je taká, že se přesunuly do míst, která nejsou dobře osvětlená. Např. na lavičky u 
dětského hřiště. Po nasvícení dětského hřiště se opět snížil počet osob, které se zde schází.   
Celkové osvětlení zámeckého parku je slabé. Po nasvícení dalších prostor v rámci „prevence 
kriminality“ se situace určitě ještě zlepší. 
 
V zámeckém parku bylo zaznamenáváno kouření mládeže. Strážník byl při vstupu do parku 
mládeží spatřen a než se k nim přiblížil, tak stačí cigarety uhasit. Pak se těžko prokazovalo, 
kdo kouřil a kdo ne. Všichni samozřejmě tvrdili, že nekouřili. Zde používáme nejúčinnější 
metodu. A tou je, provádět časté opakované kontroly a svojí přítomností mladistvým jejich 
nekalé činnosti znepříjemňovat.  
 
 
Dobrým pomocníkem je nám jistě městský kamerový systém, který provozujeme. Slouží jako 
prevence před pácháním protizákonné činnosti i jako důkazní prostředek, protože záznamy 
z těchto kamer jsou archivovány.    
 
Pomocí kamery v zámeckém parku jsme již přistihli mladistvé a nezletilé osoby, které zde 
kouřily a odhazováním nedopalků cigaret znečišťovaly veřejné prostranství. V těchto 
případech, pokud se jednalo o osoby mladistvé bylo učiněno oznámení na sociální odbor MěÚ 
Luhačovice a pokud odhozením nedopalku cigarety, znečistily veřejné prostranství byly jim 
uděleny blokové pokuty. 
 



Je pravdou, že po instalaci kamery v zámeckém parku a po našich opětovných kontrolách, 
počet mladistvých kuřáků zcela klesl. Alespoň v okolí altánu. Mladiství, po zjištění, že jsou 
monitorování a zároveň je pořizován o jejich činnosti záznam, tato místa opouští.     
 
Zároveň jsme pomocí kamerového systému přistihli osoby, které v zámeckém parku požívaly 
alkoholické nápoje, což je v rozporu s OZV č. 01/2009, o požívání alkoholu na veřejném 
prostranství. Tímto jednáním se dopustily přestupku. Při řešení tohoto přestupku, osoby 
popíraly, že v zámeckém parku alkohol konzumovaly. 
 
Vzhledem k tomu, že se ve Slavičíně pohybovala skupina psovodů PČR Zlín, tak jsme                        
je požádali o prověření, zda se u kontrolovaných osob nenachází omamné a psychotropní       
látky. Byl využit pes specialista. Kontrola byla negativní. 
 
Následně byl použit záznam z kamerového systému a předán spolu s oznámením o přestupku, 
jako důkazní prostředek přestupkové komisi MěÚ Slavičín k dalšímu řešení.  
Kamerový systém ve městě jistě přispěje k prevenci ke snížení protiprávního jednání a 
zároveň k odhalení a následnému usvědčení pachatele protiprávního jednání. 
V současné době monitorujeme prostor před budovou MěÚ Slavičín, skatepark ve čtvrti 
Vlára, dětské hřiště u mateřské školy ve čtvrti Malé Pole, Horní náměstí a již zmiňovaný 
zámecký park. Kamery umístěné na Horním náměstí a v zámeckém parku se automaticky 
otáčí a snímají celý prostor. Navíc můžeme kamerami libovolně otáčet prostřednictvím 
zařízení ze služebny městské policie s možností přibližovat sledovaný objekt. 
 
Dalšími dvěma kamerami monitorujeme prostor u hlavního vstupu do budovy MěÚ Slavičín a 
prostor, kde je umístěn veřejný internet a vnitřní prostor budovy včetně zadního vchodu, 
schodiště a výtahu. 
 
Na služebně městské policie je umístěna kamera, která zaznamenává obrazový i zvukový 
záznam. Je využívána především při projednávání přestupků a záznam slouží pro možnost 
prokázat, jak byl přestupek projednáván. Přestupce, tak ztrácí možnost zpochybnit průběh 
jednání. Toto se v minulosti občas stávalo. Od doby, kdy byla tato kamera na služebně 
nainstalována, nebyla na jednání strážníků sdělena žádná stížnost.  
 

rkázky kamerovČch mísí ve Slavičíně 
 
      mrosíor před budovou MěÚ Slavičín                       čívrť Vlára – Skaíepark  
 

  



 
 čívrť Malé mole – eřišíě u maíeřské školy                           eorní náměsíí 
 

  
 
                      eorní náměsíí                                                     eorní náměsíí 
 

   
 
                      ZámeckČ park                                                   ZámeckČ park 
 

  
 
 



 
                        ZámeckČ park                                                   ZámeckČ park 
 

  
 
                        ZámeckČ park                                                   ZámeckČ park 
 

   
 

ZámeckČ park  - porovnání běžného snímání kamery a použiíí zoomu 
 

  
 



 
    MěÚ Slavičín – elavní vsíup do budovy        MěÚ Slavičín – Vniířní prosíor  budovy, 
                    a veřejnČ iníerneí                                       zadní vchod, schodišíě, vČíah 
 

  
 

Služebna Měsíské policie Slavičín 
 

 
 
 
 
 
Městská policie je dle zákona č. 553/1990 Sb., o obecní policii § 24b odst. 1, oprávněna, je-li 
to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, 
obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové 
nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. 
 
Pokud by do budoucna došlo k rozšíření kamerových míst, toto jenom přivítáme, neboť jde o 
především preventivní nástroj pro potřeby dohledu nad veřejným pořádkem využitelným pro 
městskou policii. 
 
Jsou prováděny taky kontroly prostor autobusových zastávek v souvislosti se zákonem č. 
397/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před tabákem a alkoholem, (zákaz kouření v prostorách 
autobusových zastávek). 
 
Při odpoledních směnách jsou prováděny kontroly pohostinství, zda nedochází k podávání 
alkoholických nápojů mladistvým. Případně při nočních směnách jsou tyto kontroly 
prováděny ve spolupráci s OO PČR Slavičín.  
 



V roce 2010 bylo provedeno 181 kontrol dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před tabákem a alkoholem. Tyto kontroly jsou především prováděny 
v restauračních a pohostinských zařízeních. Při těchto kontrolách se zaměřujeme na podávání 
alkoholických a tabákových výrobků mladistvým osobám.  
Dále provádíme kontroly na dodržování zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách. To znamená, na hru mladistvých osob na výherních automatech a 
přítomnost mladistvých osob v prostorách, kde jsou umístěny výherní automaty. 
Kontroly jsou prováděny samostatně strážníky Městské policie Slavičín nebo v součinnosti 
s OO PČR Slavičín.  
 
Při těchto kontrolách bylo zjištěno 6 podnapilých mladistvých osob. V těchto případech jsou 
kontaktování rodiče a informován příslušný sociální odbor.  
Ve 3 případech bylo prokázáno podání alkoholického nápoje mladistvým. Tyto přestupky 
řešila Policie ČR blokovou pokutou. 
Hra mladistvých osob na výherních automatech nebyla zjištěna. V jednom případě byla 
zjištěna přítomnost 2 mladistvých osob v prostorách, kde jsou umístěny výherní automaty. 
V tomto případě, byly odpovědné osoby oznámeny jako podezřelé ze spáchání přestupku 
k dalšímu řešení přestupkové komisi MěÚ Slavičín. 
 
V jednom případě byly zjištěny 4 podnapilé mladistvé osoby, při oznámeném podezření na 
spáchaný přestupek proti majetku.  
Dne 6.11.2010 v 22.15 hodin bylo přijato oznámení, kde oznamovatel uvedl, že viděl 
skupinku mladíků, jak jdou po cyklostezce z Hrádku na Slavičín a vyvrátili mobilní WC, 
které stojí u cyklostezky. Ve spolupráci s hlídkou OO PČR Slavičín, byla skupinka mladíků 
zajištěna na ul. Příčná. Jednalo se o 7 mladíků. Při zjišťování totožnosti přítomných, se jeden 
dal na útěk a utekl po cyklostezce směr Hrádek. Hlídka MP jej pronásledovala, ale                        
nepodařilo se jí mladíka chytit. Hlídka OO PČR Slavičín zjistila totožnost všech přítomných 
osob. Bylo zjištěno, že všichni jsou mladší 18-ti let. Následně u všech osob byla provedena 
dechová zkouška na alkohol alkotestem Drager. Ze 6 kontrolovaných byla ve 2 případech 
naměřena hodnota alkoholu v dechu 0,00 ‰. V ostatních případech byly naměřeny hodnoty 
0,57 ‰, 0,9 ‰, 1,43 ‰ a 2,32 ‰. Následně byly učiněny další pokusy ke zjištění mladíka, 
který utekl. Přítomní mladíci uvedli jeho jméno a příjmení a že bydlí někde ve čtvrti Malé 
Pole. Dále uvedli, že to byl on, který jim umožnil požívání alkoholických nápojů.                        
V evidenci obyvatel byla zjištěna přesná adresa tohoto mladíka a byli kontaktováni                        
rodiče. Ti uvedli, že doma není a telefon byl nedostupný. Převrácení mobilního WC mladíci 
popírali a shodně uvedli, že oni jej nepřevrátili. Hlídka OO PČR Slavičín na základě 
zjištěných skutečností řešila záležitost oznámením rodičům podnapilých mladíků a 
oznámením na sociální odbor MěÚ Luhačovice. S mladíkem, který utekl, byla záležitost 
řešena jako přestupek dle zákona č. 200/1990, Sb., o přestupcích, § 30, odst. 1, písm. a) 
podání alkoholického nápoje osobě mladší 18-ti let. 
Dále byl řešen za přestupek dle zákona č. 200/1990, Sb., o přestupcích, § 47, odst. 1,               
písm. a) neuposlechnutí výzvy veřejného činitele.  
 
Při jedné z kontrol byla provedena revize počtu výherních automatů a zaplacení poplatků za 
užívání. Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady. 
 
 
 
 
 



Seznam provedenČch konírol 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

R.1.2M1M 19.MM – 2M.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
erádek r méíi Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní - Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

7.1.2M1M 2M.MM – 2M.PM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek r méíi Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní - Negaíivní 2 M M 

erádek mohoda Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

2U.1.2M1M 19.PM – 21.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní - Negaíivní 2 M M 



erádek r méíi Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní - Negaíivní 2 M M 

erádek mohoda Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc ieden 
močeí konírol 1R 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

P.2.2M1M 2M.MM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Nevšová mohosíinsíví 
na návsi 

Negaíivní M Negaíivní 2 6 M 

Nevšová mohosíinsíví 
na hřišíi 

Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 

Divnice mohosíinsíví Negaíivní M Negaíivní 2 6 M 
erádek  mohoda Negaíivní M Negaíivní 2 6 M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
moziíivní M,29 Negaíivní 2 6 Alkohol – 1x mČR 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 6  M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí modání – požiíí era na Řešeno Mm Řešeno mČR 



alkoholu íabákového 
vČrobku 

vČherním 
auíomaíu 

1 M M M 1 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

4.2.2M1M 2M.MM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Nevšová mohosíinsíví 
na návsi 

Negaíivní M Negaíivní 2 R M 

Nevšová mohosíinsíví 
na hřišíi 

Negaíivní M Negaíivní 2 R  M 

Divnice mohosíinsíví Negaíivní M Negaíivní 2 R M 
erádek  mohoda Negaíivní M Negaíivní 2 R M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 R M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 R  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 R  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

moziíivní M,19 Negaíivní 2 R  Alkohol – 1x mČR 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 R  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 R  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 R  M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

1 M M M 1 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

U.2.2M1M 19.MM – 2M.PM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní - Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní - Negaíivní 2 M M 

erádek mohoda Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 



modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

1U.2.2M1M 19.MM – 19.4R hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek mohoda Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní - Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní - Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Únor 
močeí konírol P2 
modání – požiíí alkoholu  2 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR 2 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

2.P.2M1M 2M.MM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Nevšová mohosíinsíví 
na návsi 

Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 

Nevšová mohosíinsíví 
na hřišíi 

Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 

Divnice mohosíinsíví Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 
erádek  mohoda Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 



erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

P.P.2M1M 2M.4M – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

11.P.2M1M 21.1M – 21.2M hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
era na 

vČherním 
Řešeno Mm Řešeno mČR 



vČrobku auíomaíu 
M M M M M 

 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

1R.P.2M1M 2M.MM – 2M.4R hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

22.P.2M1M 2M.MM – 21.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

PM.P.2M1M 2M.MM – 21.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 



 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Březen 
močeí konírol P1 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

1.4.2M1M 2M.PM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín mivnice na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

1P.4.2M1M 2M.PM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 



Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Duben 
močeí konírol 11 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

6.R.2M1M 2M.PM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín  A klub na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín mivnice na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
 

VČsledek koníroly 



modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

12.R.2M1M 2M.PM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

27.R.2M1M 2M.PM – 21.PM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 



alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Kvěíen 
močeí konírol 19 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Červen 
močeí konírol M 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

1P.7.2M1M 2M.PM – 22.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek mohoda Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 



M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

16.7.2M1M 21.PM – M1.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Nevšová mohosíinsíví 
na návsi 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Nevšová mohosíinsíví 
na hřišíi 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Divnice mohosíinsíví Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
erádek mohoda Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Červenec 
močeí konírol 19 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
 
 
 
 



Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 
alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 

Daíum Čas 
26.U.2M1M 2M.MM – 21.PM hodin 

Mísío modání – 
požiíí 

alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín  A klub na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín mivnice na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

27.U.2M1M 21.MM – M1.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín r miloía Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Nevšová mohosíinsíví 

na návsi 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Nevšová mohosíinsíví 
na hřišíi 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín Bar r 
coníány 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín  A klub na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M Přííomnosí 2 
mladisívČch osob 

v prosíoru vymezeném 
pro hru na vČherním 
auíomaíu – oznámeno 

mK MěÚ Slavičín 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek mohoda Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Divnice mohosíinsíví Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 



 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M 1 M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Srpen 
močeí konírol 19 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu 1 
Řešeno Mm 1 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc Září 
močeí konírol M 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

2M.1M.2M1M 1M.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 1 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 



Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 
alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 

Rok 2M1M 
Měsíc Říjen 

močeí konírol 1 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

6.11.2M1M 22.PM – 2P.PM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín ul. mříčná moziíivní 
moziíivní 
moziíivní 
moziíivní 

M,R7 
M,9M 
1,4P 
2,P2 

 2 2 Alkohol – 1x mČR 
Bloková pokuía, 

Oznámení OS MěÚ 
iuhačovice 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

4 M M M 1 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

6.11.2M1M MM.4R – M2.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín  A klub na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Slavičín mivnice na 
hoíelu 

Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 



modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

22.11.2M1M 19.PM – 21.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

2R.11.2M1M 19.MM – 21.MM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

Nevšová mohosíinsíví 
na návsi 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

Nevšová mohosíinsíví 
na hřišíi 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
erádek Sporí bar u 

Zemánků 
Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 



 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc iisíopad 
močeí konírol 22 
modání – požiíí alkoholu  4 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR 1 
 
 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

4.12.2M1M 22.MM – MM.PM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 

Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 2  M 
Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 
Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 2 M 

 
VČsledek koníroly 

modání – požiíí 
alkoholu 

modání – požiíí 
íabákového 

vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Daíum Čas 

22.12.2M1M 19.1R – 2M.PM hodin 
Mísío modání – 

požiíí 
alkoholu 

mromile 
‰ 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Účasí 
Mm 

Účasí 
PČR 

Řešeno 

erádek Sporí bar u 
Zemánků 

Negaíivní M Negaíivní 2 M M 

erádek r méíi Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 
Slavičín mivnice na 

hoíelu 
Slavičan 

Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 

Slavičín eugon Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
Slavičín r Talafy Negaíivní M Negaíivní 2 M  M 



Slavičín cofo bar Negaíivní M Negaíivní 2 M M 
 

VČsledek koníroly 
modání – požiíí 

alkoholu 
modání – požiíí 

íabákového 
vČrobku 

era na 
vČherním 
auíomaíu 

Řešeno Mm Řešeno mČR 

M M M M M 
 
Konírola na dodržování zákona č. P79/2MMR Sb., o opaířeních k ochraně před íabákem a 

alkoholem a zda nedochází ke hře mladisívČch na vČherních auíomaíech. 
Rok 2M1M 

Měsíc mrosinec 
močeí konírol 12 
modání – požiíí alkoholu  M 
modání – požiíí íabákového vČrobku M 
era na vČherním auíomaíu M 
Přííomnosí v prosíoru vymezeném pro hru na vČherním auíomaíu M 
Řešeno Mm M 
Řešeno mČR M 
 
 
 
Kontrolujeme okolí koupaliště, okolí rybníků, chatových a zahrádkářských kolonií, kde 
sledujeme možný pohyb cizích osob. 
 
Zároveň sledujeme spalování odpadu ze zahrádek a odkládání odpadu mimo určená místa, 
tzv. černé skládky. V této oblasti spolupracujeme s odborem ŽPaSM MěÚ Slavičín. 
 
Mezi další sledovaná místa patří okolí škol, sportovních hřišť, skateparku, dětských hřišť, 
tenisových kurtů, hřbitova, nepovoleného vylepování plakátů (obtížně se zjišťuje, kdo plakát 
vylepil), veřejné osvětlení (nefunkčnost se oznamuje na Služby města Slavičín s.r.o.). 
Kontrolujeme městskou skládku, kde docházelo k vnikání osob do objektu skládky a k 
následnému prohledávání odpadu a odnášení různých kovových částí. 
 
Při jedné z kontrol průmyslového areálu, byl zjištěn požár u provozovny stolárny. Okamžitě 
byl informován HZS.   
 
Opakovaně jsme se potýkali s lidmi bez přístřeší. Evidovali jsme 5 takových osob, které se ve 
Slavičíně vyskytovaly. Jeden z případů se vyhrotil až do té míry, že dvě osoby začaly obývat 
sklepní prostor pod smuteční síní na hřbitově. Kontrolou bylo zjištěno, že dveře od sklepního 
prostoru nejsou uzamčeny a celý prostor je zaplněn různými věcmi. Bylo zjištěno, že je zde 
odebírána elektřina z venkovní zásuvky u smuteční síně a prodlužovacím kabelem přivedena 
do sklepního prostoru. Dále zde byly elektrospotřebiče: vařič, rychlovarná konvice a 
lampička. Dále zde bylo plno nedopalků od cigaret, což značilo, že se zde kouřilo. Toto vše 
zvyšovalo nebezpečí vzniku požáru.  
 
Osobám, které zde přebývaly, bylo sděleno, že tento prostor obývají neoprávněně a věci, které 
zde mají uložené považujeme za černou skládku. Dále jim bylo nařízeno, aby tento prostor 
vyklidili a uvedli do původního stavu. Dále jim bylo sděleno, aby taktéž odstranily černou 
skládku, kterou založily v kaštanové aleji za zámeckým parkem. Na toto jim byl dán termín. 



Opětovnou kontrolou bylo zjištěno, že v námi uloženém termínu nebyl sklepní prostor 
vyklizen. Následně bylo kontaktováno vedení Služeb města Slavičín, s.r.o., jejichž pracovníci 
zajistili odvoz černé skládky na Skládku odpadů Slavičín, s.r.o. 
 

Hřišíě cC TVD Slavičín 
 

  
 

manská louka za Chariíou sv. Vojíěcha 
 

  
 

Kašíanová alej na manské louce 
 

  
 
 

 

 
 



Sklepní prosíor pod smuíeční síní na hřbiíově 
 

  
 
 

  
 
 

manská louka nad Kašíanovou alejí  
 

 
 
 
 
 
 
 



Veřejné záchody pod hřbiíovem 
 

  
 
 
 
V jednání těchto osob bylo spatřeno podezření ze spáchání přestupku dle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, § 47, odst. 1,  
písm. d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné  
              zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,  
písm. g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt  
              nebo veřejně prospěšné zařízení, 
písm. h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo   
              vyhrazená místa. 
 
Městu Slavičín vznikly náklady spojené s likvidací černé skladky, které činí 1537,- Kč, dle 
přiložené faktury. Výše uvedený přestupek s požadavkem uhrazení vzniklých nákladů, byl 
oznámen k přestupkové komisi MěÚ Slavičín. 
 
Soustavným monitorováním pohybu a výskytu těchto osob dosahujeme zatím úspěchu a daří 
se nám tyto osoby ze Slavičína vytěsnit nebo je přinutit, aby si nějaké ubytování zajistily. 
 
Osoby, které obývaly sklepní prostory pod smuteční síní, v současné době bydlí v místní části 
Hrádek na Vlárské dráze čp. 30.  
Jinak v současné době neevidujeme žádnou osobu bez přístřeší.  
 
Možnost, jak zamezit vzniku bezdomovectví, je především v prevenci. To znamená 
minimalizací možných úkrytů. Proto je důležité, aby docházelo k uzamykání všech prostor, 
které by mohly těmto osobám posloužit jako příbytek, (např. veřejné záchody, společné 
prostory domů, chodby, sklepy, garáže, kůlny, chaty, apod.). Tedy jakékoli prostory, kde by 
tyto osoby, měly možnost úkrytu.  
Přijímáme oznámení od občanů (ze sídlišť), že někoho viděli přespat u nich pod schody do 
sklepa. Tato informace se k nám dostane především pozdě a pokud se to neděje opakovaně, 
tak už nelze tuto osobu zjistit.  Zásadní chyba je, že se do těchto prostor vůbec neznámá osoba 
dostala. Z těchto důvodů je potřeba mít stále uzamčené vstupní dveře. Tím se zamezí, jak 
bezdomovectví, tak i páchání trestné (především majetkové) činnosti.   
   
 
 

 

 
 



Dohlížíme na provoz městských tržišť a zároveň vybíráme poplatky z místa. Poplatky z místa 
se vybírají za běžné používání tržiště u restaurace Záložna, kde je povolen pouze prodej 
ovoce, zeleniny, řemeslných  a rukodělných výrobků, vajec a květin, a tržiště ve čtvrti Malé 
Pole, kde je povolen i prodej textilu. Dále se vybírají poplatky z místa při Svatovojtěšském 
jarmarku a rozsvěcování vánočního stromu.  
 
Strážníci řeší přestupky, ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky podle 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů. 
 
Mezi nejčastěji řešené přestupky patří neuposlechnutí zákazu, který vyplývá z místní úpravy 
silničního provozu. Např. nerespektování dopravního značení B 29 (zákaz stání), nedodržení 
potřebných 3 metrů od vozidla pro každý směr jízdy při stání vozidla na komunikaci, B 1 
(zákaz vjezdu), B 28 (zákaz zastavení), a stání na chodníku.  
 
Provedli jsme několik kontrol ve spolupráci s JPO II Slavičín, které byly zaměřeny na 
průjezdnost hasičského vozidla TATRA 815 na místních komunikacích.  
 
Dále zjišťujeme stání vozidel částečně mimo komunikaci (jedná se o zábor veřejného 
prostranství).   
 
 
Sledujeme užívání ochranných přileb při jízdě na jízdním kole osobami do 18 let věku. Stále 
je velký počet těch, kteří ochranné přilby nepoužívají. Takřka denně upozorňujeme a 
napomínáme nezletilé a mladistvé za tyto přestupky. Po těchto domluvách zaznamenáváme 
jisté zlepšení.   
Zároveň je kontrolovaná i povinná výbava jízdních kol, především osvětlení jízdního kola za 
snížené viditelnosti a jízda na in-line bruslích a skateboardech. 
Mezi další kontroly patří, zda řidič motorového vozidla má platné řidičské oprávnění. 
 
Co se týká místních částí Hrádek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová, nezaznamenáváme 
velký počet přestupků.  
 
Mezi další kontroly, které ve větší míře provádíme patří, kontrola městských lesů, zda 
nedochází k nepovolené těžbě dřeva. 
Kontrola dodržování dopravního značení B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na 
komunikaci č. III/4931, cyklotrase (stará nevšovská cesta). 
Kontrola dodržování dopravního značení B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na 
účelová komunikaci č. 5238, cyklotrase (Nevšová – Luhačovice). 
 
Zde taktéž nezaznamenáváme časté porušení zákona. Řidiči kontrolovaných vozidel mají 
povolení pro vjezd do tohoto úseku.    
 
 
Vedeme  agendu  žádostí  o   povolení vjezdu  na  komunikace,  kde  je  opravní značkou B 1,  
B 11, B 13 vjezd zakázán. Vjezd je povolen pouze na základě vydaného povolení, dle 
dodatkové tabulky E 12 s textem: „Pouze na povolení MěÚ Slavičín“. 
 
 
 



 
komunikace - ulice dopravní značka 

Školní B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel Ev obou 
směrech) 

easičská B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel Ev obou 
směrech) 

Dlouhá B 1P Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžiíá 
hmoínosí přesahuje vyznačenou mez 

Spojovací B 1P Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžiíá 
hmoínosí přesahuje vyznačenou mez 

Příčná B 1P Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžiíá 
hmoínosí přesahuje vyznačenou mez 

Mladoíická B 1P Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžiíá 
hmoínosí přesahuje vyznačenou mez 

komunikace č. III/49P1 cykloírasa 
Esíará nevšovská cesía) 

B 11 Zákaz vjezdu všech moíorovČch vozidel 
 

účelová komunikace cykloírasa č. 
R2PU Slavičín– Nevšová – iuhačovice 

B 11 Zákaz vjezdu všech moíorovČch vozidel 
 

 
 
Dále vedeme agendu žádostí o povolení parkování na parkovištích, kde je dopravní značkou 
zakázáno parkování v určitém čase. Parkování je povoleno pouze na základě vydaného 
povolení MěÚ Slavičín. 
 
 

komunikace - ulice dopravní značka 
Tržní 

parkovišíě u resíaurace Gruní 
Im 11a markovišíě  
zákaz parkování R.MM – 6.PM hodin 

K. Vysírčila 
parkovišíě u pošíy a salonu ieja 

Im 2Ra, Im 2Rb Zóna s dopravním omezením a 
Konec zóny s dopravním omezením 
zákaz parkování R.MM – 7.MM hodin  

Osvobození 
parkovišíě u kruhové křižovaíky 

Im 12 Vyhrazené parkovišíě  
zákaz parkování P.MM – R.MM hodin 

 
 
 
 
Městská policie má ze zákona oprávnění měřit rychlost vozidel a následně tato vozidla 
zastavovat a ve vymezeném rozsahu za tyto přestupky ukládat blokové pokuty.  
 
V roce 2008 jsme získali toto zákonné oprávnění a  provedli jsme celkem 4 měření rychlosti 
motorových vozidel.  
 
Na základě nájemní smlouvy s obchodní společností DOSIP, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo 
nábřeží 146/39, 674 01 Třebíč, jsme pronajímali radarový měřič rychlosti typu TRAFFIPAX 
SPEEDOPHOT.  
Od 1.1.2009 došlo ke změně zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
kde je v § 79a (Měření rychlosti vozidel) uvedeno: 
 



odst. 1) Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a 
obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na 
místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. 
 
odst. 2) Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek 
je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery 
snímající rychlost a nápisem "MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku je označen 
přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem "KONEC 
MĚŘENÍ RYCHLOSTI". 
 

                              
 
                                  
Z počátku roku nebylo jasné vyobrazení výše uvedených dopravních značek ve vyhlášce č. 
30/2001 o provozu na pozemních komunikacích, a ani Policie ČR nevěděla jak při určování 
míst k měření rychlosti postupovat. 
 
Platnost novelizace vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích nastala od 21.4.2009, 
kde je vyobrazení dopravní značky. Rozměry dopravní značky jsou 100 x 150 cm. 
 
Vzhledem k tomu, že se zase uvažovalo o možnosti zrušit povinnost při měření rychlosti 
dopravní značky umisťovat, rozhodli jsme se neinvestovat finanční prostředky do nákupu 
dopravních značek. 
 
Navíc máme názor, že povinnost umístit dopravní značku „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ je pro 
řidiče jistým varováním a upozorněním, aby rychlost vozidla v měřeném úseku snížili na 
zákonem určenou rychlost a měřený úsek projeli touto rychlostí. A dopravní značka „KONEC 
MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ slouží jako doporuční, aby zase rychlost vozidla zvýšili, neboť zde 
již nemůže ze strany městské policie dojít k měření, protože by zde musela být zase umístěná 
dopravní značka „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.  
 
Silniční zákon navíc neumožňuje ponechat značky trvale na místě. Na okrajích silnic musí být 
jen po čas měření. Pak se musí zase odstranit. Toto nařízení komplikuje možnost, se pružně 
přesunovat z místa na místo.  
 



Vzhledem k tomu, že nebyla změněna legislativa ve věci měření rychlosti motorových vozidel 
a stále trvá povinnost mít měřený úsek označen DZ IP 31a Začátek měření a DZ IP 31b 
Konec měření, jsme v roce 2010 měření rychlosti motorových vozidel neprováděli.   
 
V současné době probíhá schvalování novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, kde mimo jiné dojde ke změně, že již nebude městská policie mít 
povinnost, při měření rychlosti motorových vozidel umísťovat dopravní značky DZ IP 31a 
Začátek měření a DZ IP 31b Konec měření. Takže pokud bude zákon schválen a bude 
požadavek na měření rychlosti, lze opět rychlost motorových vozidel měřit. Předpokládaná 
platnost zákona je od 1.7.2011.  
 
 
Dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje provádí ve Slavičíně kontroly 
na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tito policisté se především 
zaměřují na používání bezpečnostních pásů, povinnost mít osvětlené vozidlo, telefonování za 
jízdy a v neposlední řadě na dodržování maximální povolené rychlosti.  
 
 
I zúžení komunikace na ul. Osvobození a ul. Luhačovská na 7 m má vliv na snížení rychlosti 
motorových vozidel.   
 
 
Jsme přesvědčení, že i umístěné stacionární radarové měřiče rychlosti vychovávají řidiče.  
Jsou dobrý způsob prevence k respektování maximální povolené rychlosti. 
V současné době jsou ve Slavičíně 3 stacionární radarové měřiče rychlosti. Jeden je umístěný 
na ul. Luhačovská, druhý od 26.8.2009 na ul. Družstevní v místní části Hrádek na Vlárské 
dráze a třetí od září 2010 v místní části Nevšová.  
 
 
 

Síacionární radarové měřiče rychlosíi 
 
 
                 Slavičín – ul. iuhačovská                 erádek na Vlárské dráze – ul. Družsíevní  
 

   
 

 
 



Nevšová 
 

 
 
 
 
 

SíaíisíickČ přehled počíu projíždějících vozidel a průměrné rychlosíi dle síacionárního 
radarového měřiče rychlosíi. 

 
ulice iuhačovská, Slavičín Esměr Slavičín) 

 
období počeí vozidel průměrná rychlosí Ekm/h) 

1.1.2M1M – P1.12.2M1M 91R U47 R1 
   

měsíc počeí vozidel průměrná rychlosí Ekm/h) 
leden 6R 76M RM 
únor R6 467 RM 
březen 66 74P 49 
duben 7P U46 R1 
kvěíen U2 917 R2 
červen UR 262 R1 
červenec 92 41R R1 
srpen U6 U72 R1 
září 69 4P7 RM 
říjen U6 P2M R1 
lisíopad UU 226 RM 
prosinec 61 RU2 RM 

 
 

SíaíisíickČ přehled počíu projíždějících vozidel a průměrné rychlosíi dle síacionárního 
radarového měřiče rychlosíi. 

 
ulice Družsíevní, erádek na Vlárské dráze, Slavičín Esměr Slavičín) 

 
období počeí vozidel průměrná rychlosí Ekm/h) 

1.1.2M1M – P1.12.2M1M R19 96M 46 
   



měsíc počeí vozidel průměrná rychlosí Ekm/h) 
leden PU R74 4R 
únor 4M 2RP 46 
březen 4M 42U 4R 
duben 41 MR9 46 
kvěíen 4M U9R 46 
červen 44 R46 4R 
červenec R2 262 46 
srpen R1 247 46 
září 46 MPM 46 
říjen 41 72M 46 
lisíopad 42 U17 4R 
prosinec 4M 129 4R 

 
SíaíisíickČ přehled počíu projíždějících vozidel a průměrné rychlosíi dle síacionárního 

radarového měřiče rychlosíi. 
 

Nevšová, Slavičín Esměr Nevšová) 
 

období počeí vozidel průměrná rychlosí Ekm/h) 
1.1M.2M1M – P1.12.2M1M 7P 66U PU 

   
měsíc počeí vozidel průměrná rychlosí Ekm/h) 

říjen 2R 9P1 41 
lisíopad 2R 241 P9 
prosinec 22 496 PR 

 
 
Je sledován výskyt autovraků. Pokud vozidlo jeví známky autovraku a má RZ je provedena 
lustrace vozidla (vraku) a majitel je vyzván, aby vozidlo (vrak) odstranil. Pokud autovrak RZ 
nemá, je na vozidlo (vrak) vylepena pro majitele výzva, aby vozidlo (vrak) odstranil. Dá se 
říct, že jsme poměrně úspěšní a daří se nám zjišťovat majitele, kteří autovraky, po naší výzvě 
z komunikace odstraní.   

Odsíraněné auíovraky 
 
                  Slavičín – ul. K. Vysírčila                             Slavičín – ul. K. Vysírčila  
 

  

 



Slavičín – ul. Misárkova 
 

 
 
 

V současné době evidujeme 1 autovrak na ul. Družstevní ve čtvrti Malé Pole.  
 
 

Slavičín – ul. Družsíevní 
 

 
 
 
 
Pokud porovnáme počet přestupků řešených domluvou a uložením blokové pokuty je patrné, 
že působíme, jak represivně, tak i preventivně. V mnoha případech se snažíme přestupci 
nejdříve domluvit a pokud je toto neúčinné, teprve pak následuje sankce ve formě uložení 
blokové pokuty. Přestupky, které nevyřešíme na místě v blokovém řízení, předáváme 
k příslušným správním orgánům.  
Většinu přestupků tvoří přestupky v silničním provozu. 
 
V roce 2010 stejně jako v roce 2009 došlo k celkem znatelnému poklesu počtu řešených 
přestupků v dopravě oproti roku 2008. Toto ovlivnily tři důvody. 
 
1. Nebylo prováděno měření rychlosti motorových vozidel 
2. Prováděly se časté a důsledné kontroly parkování vozidel 
3. Přikročilo se k vyšším pokutám v rámci zákona o přestupcích 



Tato činnost přinesla výsledky a parkování vozidel se výrazně zlepšilo a zároveň klesl počet 
přestupků. V tomto trendu chceme pokračovat i do budoucna. 
 
 
Oproti minulému roku klesl i počet přestupků znečišťování veřejného prostranství kuřáky 
(odhazování nedopalků cigaret). 
 
Z přestupků ostatních lze uvézt: 
- zábor veřejného prostranství 
- neoprávněné založení skládky a odkládání odpadků mimo určená místa 
- znečištění veřejného prostranství  
- porušení tržního řádu    
- přestupky proti majetku  
- přestupky proti občanskému soužití 
- zákaz  požívání alkoholu na veřejném prostranství 
- volné pobíhání psů 
- spalování klestí a hrabané trávy 
- neuposlechnutí výzvy veřejného činitele 
- buzení veřejného pohoršení 
- vstup mladistvých osob do prostor, kde jsou výherní hrací automaty   
 
 
Ve dvou případech bylo zaznamenáno podezření ze spáchání trestného činu. Zjištěné 
podezření ze spáchání trestného činu je okamžitě oznamováno Policii ČR. 
V jednom případě byl zadržen pachatel trestného činu, který byl taktéž předán Policii ČR.   
 
 
V rámci prevence kriminality a bezpečnosti silničního provozu provádíme různé besedy 
s dětmi, kde je jim vysvětleno jak se mají chovat na komunikacích, že i jako chodci a cyklisti 
jsou účastníky silničního provozu a jaké povinnosti mají osoby jedoucí např. na in-line 
bruslích nebo skateboardu. Dále je zdůrazňována povinná výbava jízdního kola, především 
osvětlení za snížené viditelnosti, použití reflexních prvků, povinnost užít ochrannou přilbu a 
znalost dopravních značek. Tyto besedy jsou zpestřeny ukázkou výstroje a výzbroje strážníka. 
Tyto besedy provádíme samostatně nebo společně s OO PČR Slavičín, které tuto činnost 
provádí dle programu Community policing. 
 
Městská policie Slavičín uspořádala besedu pro žáky I. stupně Základní školy Vlára a 
Základní školy Malé Pole. Děti byly poučeny o základních pravidlech silničního provozu. 
Důraz byl kladen na povinnou výbavu jízdního kola, na povinnost používat ochrannou přilbu, 
povinnosti cyklisty a chodce, znalost dopravních značek a důležitých telefonních čísel.  
Byla zmíněna i problematika při styku s neznámou osobou a děti byly poučeny, jak se mají v 
dané situaci zachovat.  
 
Potěšilo nás, že žáci projevili značné  znalosti z dané problematiky, ale praxe už byla trochu 
jiná. Při kontrolní činnosti jsme mimo jiné, sledovali i povinnost osoby mladší 18 let, mít při 
jízdě na kole, na hlavě řádně připevněnou ochrannou přilbu. Zde jsme zaznamenali, že ne 
všechny děti přilby používají.  
 
V besedách na téma „bezpečnost silničního provozu“, chceme pokračovat i v příštím školním 
roce.  



Beseda se žáky I. síupně ZŠ Vlára 
 

  
 
 
 

  
 
 

 
 

Beseda se žáky I. síupně ZŠ Malé mole 
 

  
 
 



  
 
 
Další formou prevence je informování občanů ve Slavičínském zpravodaji. Zde jsou občané 
upozorňováni na různé problémy, které jsou kolem nás. Např. na téma (černé skládky, 
spalování odpadu, pohyb psů na veřejných prostranstvích, psí exkrementy, parkování vozidel, 
povinnosti chodců a cyklistů apod.). Zároveň jsou zde vyjmenovány zákonné povinnosti, 
které musí občan dodržovat.   
Jako další způsob, jak občanům sdělit důležitou informaci, je možnost tuto informaci umístit 
na webových stránek města Slavičín. Tuto možnost taky využíváme.  
 
V současné době se připravují i webové stránky Městské policie Slavičín, kde občané 
naleznou tyto informace:    
 
- kontaktní údaje na Městskou policii Slavičín a strážníky 
- základní údaje o Městské policii Slavičín 
- hlavní úkoly strážníka podle zákona o obecní policii  
- oprávnění strážníka  
- identifikace strážníka 
- informace o úředních hodinách 
- znění některých zákonů, jejichž dodržování strážníci kontrolují 
- znění OZV města Slavičín 
- znění Nařízení města Slavičín 
- provozní řády, apod. 
- tiskopisy žádostí 
- odkaz na městský kamerový systém 
- fotografie z různých akcí 
- jiné informace 
 
 
Městská policie Slavičín při své činnosti spolupracuje s Policií ČR. V této spolupráci budeme 
chtít pokračovat i v budoucnu, na všech úsecích činnosti a vzájemně se informovat o 
zjištěných skutečnostech ve městě. Pokud nás OO PČR Slavičín požádá o výpomoc na 
posilnění stavu mužů při kontrolách na odhalení trestné činnosti, kontrolách veřejných 
produkcí, kontrolách na podávání alkoholických nápojů apod., jsme připraveni se těchto 
kontrol účastnit.   
 



I nadále chceme provádět co nejvíce pochůzkovou činnost, ať jsme ve městě viděni. Máme za 
to, že co nejčastější výskyt strážníka ve městě je tou nejlepší prevencí. Již  tím, že se strážník 
pohybuje ve stejnokroji na veřejném prostranství eliminuje počet možných přestupků. 
Služby budou stavěny podle aktuální potřeby. Pochůzky se budou různě obměňovat, aby si 
potencionální přestupci nebyli jisti, kde a kdy se právě objevíme.  
 
V souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, máme s 
účinností od 1.1.2009 povinnost poskytovat na požádání Ministerstva vnitra údaje týkající se 
obecní policie. Rozsah požadovaných údajů je pak v souladu s § 27 odst. 4 zákona o obecní 
policii vymezen v § 17 vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. 
Výše zmíněné údaje za rok 2010 jsme Ministerstvu vnitra na požádání již poskytli. 
 
Taky nás neminuly zednické práce, spojené s rekonstrukcí budovy MěÚ. V závěru roku 2010 
prošla služebna městské policie rekonstrukcí, která se týkala výměny oken a zateplení stropů 
ve všech prostorách. Po dobu 14 dnů jsme byli částečně omezeni v obvyklých činnostech, ale 
zásadní dopad na chod městské policie nenastal.    
 
Vzpomenu např. rychlý dojezd k místu požáru, který byl hlášen z operačního střediska HZS 
Zlín dne 9.12.2010. V tomto hlášení bylo oznámeno, že došlo k požáru v místní části Nevšová 
a  hoří  knihovna.  Hlášení  přijal  starosta  města  Ing.  Jaroslav  Končický,  který  nás  okamžitě o  
požáru informoval. Hlídka městské policie ihned vyjela na oznámené místo. Na místě samém 
bylo zjištěno, že se jedná o ostrý cvičný poplach. Pracovníkem z HZS Zlín jsme byli oceněni 
za rychlý dojezd k místu požáru. 
 
 
Městská policie Slavičín chrání právními normami stanovené zájmy společnosti, slouží všem 
občanům a její činnost je zaměřena proti narušitelům veřejného pořádku, občanského soužití a 
zákonnosti obecně.  
 
 
 
 
Ve Slavičíně 12. 2. 2010                                                                              
 
                                                                                                            Bohuslav Pjajko 
                                                                                                       velitel městské policie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Měsíská  policie  Slavičín  

  

                                    Síaíisíické údaje za rok 2M1M 
  
Období 1. 1. - P1. 12. 2M1M 
Počet zaměstnanců celkem 2 
Z toho počet strážníků s osvědčením 2 
  
  
močeí přesíupků v dopravě  99 
Z toho řešeno blokovou pokutou 1U 
Z toho postoupeno správnímu orgánu 24 
Z toho řešeno domluvou R6 
Z toho odloženo 1 
rloženo blokovČch pokuí  Ev Kč) 1M 7MM 
  
močeí přesíupků - osíaíní 46 
Z toho řešeno blokovou pokutou R 
Z toho postoupeno správnímu orgánu 22 
Z toho řešeno domluvou 19 
Z toho odloženo M 
rloženo blokovČch pokuí  Ev Kč) 2 6MM 
  

Celkem řešeno přesíupků 14R 
Celkem uloženo blokovČch pokuí Ev Kč) 1P PMM 
  
moplaíky z mísía celkem Ev Kč) 22 7PM 
Poplatky z místa "Tržiště" (v Kč)  6 RUM 
Poplatky z místa "Svatovojtěšský jarmark" (v Kč)  U UMM 
Poplatky z místa "Vánoční strom" (v Kč)  7 PRM 
  
Zjištěná trestná činnost 2 
Zadrženo pachatelů trestné činnosti 1 
Zadrženo hledaných osob M 
Nalezeno vozidel v pátrání M 
Předvedeno osob dle zákona č. 553/1991 Sb., § 11 odst. 9)  M 
Předvedeno osob dle zákona č. 553/1991 Sb., § 13 1 
Odchyceno zvířat 14 
  
  
  
  



 
 
 
 

Přestupky za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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Přestupky v dopravě za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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Přestupky ostatní za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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Přestupky za období 2004 - 2010
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Blokové pokuty za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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Blokové pokuty za období 1992 - 2010
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Poplatky z místa za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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Poplatky z místa za období 1999 - 2010
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	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

	- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
	- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
	- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
	- a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
	- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
	- povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
	- obnovení,
	- podílí se na prevenci kriminality v obci,
	- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
	- odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,




	Strážník je oprávněn:

	Identifikace strážníků městské policie:
	Identifikace strážníků městské policie:
	Identifikace strážníků městské policie:
	Identifikace strážníků městské policie:
	Identifikace strážníků městské policie:
	Strážníci městské policie jsou povinni dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii každé 3 roky ověřit odbornou způsobilost. Tuto ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra ČR formou zkoušky.

	Na zkoušku se strážník připravuje z oblasti právních norem:
	Strážník úspěšně vykoná zkoušku splněním podmínek obou částí zkoušky.

	Zámecký park  - porovnání běžného snímání kamery a použití zoomu
	Seznam provedených kontrol





	Vedeme  agendu  žádostí  o   povolení vjezdu  na  komunikace,  kde  je  opravní značkou B 1,
	B 11, B 13 vjezd zakázán. Vjezd je povolen pouze na základě vydaného povolení, dle dodatkové tabulky E 12 s textem: „Pouze na povolení MěÚ Slavičín“.
	komunikace - ulice
	dopravní značka
	Školní
	B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
	Hasičská
	B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
	Dlouhá
	B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
	Spojovací
	B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
	Příčná
	B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
	Mladotická
	B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
	komunikace č. III/4931 cyklotrasa (stará nevšovská cesta)
	komunikace č. III/4931 cyklotrasa (stará nevšovská cesta)
	B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel


	účelová komunikace cyklotrasa č. 5238 Slavičín– Nevšová – Luhačovice
	účelová komunikace cyklotrasa č. 5238 Slavičín– Nevšová – Luhačovice
	B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel


	Dále vedeme agendu žádostí o povolení parkování na parkovištích, kde je dopravní značkou zakázáno parkování v určitém čase. Parkování je povoleno pouze na základě vydaného povolení MěÚ Slavičín.
	komunikace - ulice
	dopravní značka
	Tržní
	Tržníparkoviště u restaurace Grunt
	IP 11a Parkoviště
	IP 11a Parkoviště zákaz parkování 5.00 – 6.30 hodin
	K. Vystrčila
	K. Vystrčilaparkoviště u pošty a salonu Leja
	IP 25a, IP 25b Zóna s dopravním omezením a Konec zóny s dopravním omezením
	IP 25a, IP 25b Zóna s dopravním omezením a Konec zóny s dopravním omezenímzákaz parkování 5.00 – 7.00 hodin
	Osvobození
	Osvobozeníparkoviště u kruhové křižovatky
	IP 12 Vyhrazené parkoviště
	IP 12 Vyhrazené parkoviště zákaz parkování 3.00 – 5.00 hodin
	Vzhledem k tomu, že nebyla změněna legislativa ve věci měření rychlosti motorových vozidel a stále trvá povinnost mít měřený úsek označen DZ IP 31a Začátek měření a DZ IP 31b Konec měření, jsme v roce 2010 měření rychlosti motorových vozidel neprováděli.


