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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2020 konané dne 27.04.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 16:48 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Zřízení Městské policie Kuřim 

 
 
 

1. Zřízení Městské policie Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Karel Torn, CSc.) 
 
Ze zákona o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.) vyplývá, že do samostatné působnosti obce patří také 
záležitosti týkající se ochrany veřejného pořádku a obecné bezpečnosti občanů. To v současném 
stavu zajišťuje obvodní oddělení Policie ČR se sídlem v Kuřimi. Početní stav obvodního oddělení, 
rozlehlost obvodu, ve kterém působí (kromě Kuřimi ještě dalších 10 obcí včetně velké části zázemí 
Brněnské přehrady) a stanovené priority však neumožňují efektivní dohled nad veřejným pořádkem ve 
městě Kuřim. To se projevuje především nedobrým stavem v oblastech přestupkových, tedy ve velmi 
častém nedodržování vyhlášek města (o veřejném pořádku, o nočním klidu, o užívání veřejného 
prostranství). Častý je vandalismus, rušení nočního klidu, konzumace alkoholických nápojů na 
místech, kde je to vyhláškou města zakázáno atd. 
Stejně tak je prakticky nevymahatelné dodržování zákona v oblasti dopravy v klidu, tedy zajištění 
alespoň základního respektování dopravních předpisů. I při dlouhodobém nedostatku parkovacích 
míst ve velké části města je totiž nutno vynutit si dodržování alespoň základních pravidel v této oblasti, 
která jsou často porušována (stání na chodnících, v křižovatkách, na trávnících, neoprávněné stání na 
vyhrazených parkovacích místech atd.). Stejně tak je, vzhledem k výše uvedeným okolnostem, velmi 
obtížné až nemožné zajistit dodržování dopravních předpisů a značení v dopravě v pohybu, o čemž 
nejlépe svědčí situace v častém nedodržování zákazu vjezdu (až na výjimky) na současné objízdné 
trase při rekonstrukce ulice Legionářské, případně běžná jízda cyklistů po chodnících. 
 
Městská policie, zvláště v navrhovaném počtu, pochopitelně nemůže zázračně odstranit veškeré toto 
nedodržování pravidel, předpisů a zákonů, nicméně jistě dokáže tuto nedobrou situaci pozitivně 
ovlivnit daleko více než je současný stav, kdy celou tuto agendu „zajišťuje“ jedna osoba pověřená 
dohledem nad veřejným pořádkem, která má podstatně menší pravomoci. 
 
Další důležitou částí práce městské policie bude provozování městského kamerového systému 
a technického zařízení na měření okamžité a úsekové rychlosti, bude-li zřízeno. 
 
V současnosti je ve městě instalováno 9 bezpečnostních kamer ve 4 lokalitách. Tento kamerový 
systém byl do roku 2019 provozován Policií ČR, a to na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
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Kuřim a Krajským ředitelstvím PČR Jihomoravského kraje. Tato smlouva však byla KŘ PČR 
v loňském roce bez náhrady vypovězena. V současnosti jsou tedy kamery systému deaktivovány 
a není možno je v souladu se zákonem využívat. To se negativně projevuje především při objasňování 
trestných činů Policií ČR, která tímto přišla o cenný zdroj informací. Navíc po dohodě s investorem 
obchodního centra Zahrádky připravujeme rozšíření kamerového systému na příjezdu od Brna 
a vlastní iniciativou i na dalších příjezdových komunikacích do města. Jedinou další možností je 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí (městskou policií), která by kamerový systém 
provozovala. I přes jednání s několika obcemi v brněnském regionu i městem Brnem se nepodařilo 
najít obec ochotnou uzavřít takovouto smlouvu, nemluvě o tom, že i při uzavření takovéto smlouvy 
ztrácí takto provozovaný kamerový systém velkou část svých výhod, především operativnost jak 
v samotném provozování, tak ve vyhodnocování záznamu. 
 
Obdobná situace je v provozování technických prostředků pro úsekové a okamžité měření rychlosti 
vozidel na komunikacích. Na doporučení dopravní policie připravuje město Kuřim instalaci měřičů 
rychlosti ve dvou problémových lokalitách – na ulici Pod Vinohrady (úsekové měření) a Zámecká 
(měření okamžité rychlosti). Kromě těchto dvou lokalit jsou městem ve spolupráci s Policií ČR 
vytipovány další 3 lokality (Tyršova, Blanenská, křižovatka silnici I/43 a II/386). O spolupráci v této 
oblasti projevily zájem také některé obce z obvodu ORP Kuřim, a to Lelekovice, Česká, Jinačovice 
a Čebín, které mají rovněž zájem na instalaci měřičů rychlosti s tím, že by je případně provozovala 
kuřimská městská policie (příjmy z pokut by byly příjmy města Kuřim). 
Zcela jednoznačně ukázal „bezbrannost“ města Kuřim v oblasti veřejného pořádku současný nouzový 
stav, především naprostá nemožnost města vynutit dodržování nařízení vlády ČR, případně 
ministerstva zdravotnictví. 
 
Hlavním záměrem ke zřízení Městské policie Kuřim je tedy dohled nad dodržováním zákonů a obecně 
závazných předpisů města, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města a podílení se 
na prevenci kriminality ve městě. Kromě toho Město Kuřim potřebuje městskou policii také za účelem 
provozování městského kamerového systému a provozování radarů na měření rychlosti. 
 
 
Z podnětu vedení města zpracoval tajemník Městského úřadu Kuřim: 
 
1. Návrh na Zřízení Městské policie Kuřim vizte příloha č. 1. Všeobecným cílem je zřízení 

městské policie se 3 strážníky s případným zvýšením jejich počtu dle naplnění očekávaných cílů 
jejich činnosti, potřeb a požadavků města Kuřimi v dalších letech. Odborné předpoklady 
strážníka, jednotné prvky stejnokrojů, označení motorových vozidel i vzor služebního odznaku 
upřesňuje vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou vydalo Ministerstvo vnitra k provedení zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Zřízení Městské policie Kuřim je předpokládáno od 
01.06.2020; 

 
2. návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. xx/2020, o zřízení městské policie, kterou 

předkládá v příloze č. 2. Návrh byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví v § 1 odst. 1, že obecní policie je 
orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 

 
Přílohy: A - příloha č. 1 - zřízení MP Kuřim - záměr 

B - příloha č. 2 - obecně závazná vyhláška 
D - příloha č. 4 - rozpočet 
C - příloha č. 3 - harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 177/2020 - RM d o p o r u č u j e ZM schválit záměr na zřízení Městské policie 

Kuřim, dle přílohy č. 1 zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Proti: 1 (P. Ondrášek). 
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Přijaté usnesení: 178/2020 - RM d o p o r u č u j e ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města 

Kuřimi č. 02/2020, o zřízení městské policie, dle přílohy č. 2 zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Proti: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:03 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28.04.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zřízení Městské policie Kuřim 
 1A - příloha č. 1 - zřízení MP Kuřim - záměr 
 1B - příloha č. 2 - obecně závazná vyhláška 
 1C - příloha č. 3 - harmonogram 
 1D - příloha č. 4 - rozpočet 


