
Petice proti plánovanému zrušení obvodního oddělení Policie ČR   
ve Velké Bíteši 
 

plk. Mgr. Miloš Trojánek 

Ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 46, 587 24 Jihlava 

Ve Velké Bíteši dne 1. listopadu 2011 

Vážený pane řediteli, 

s mimořádně velkým znepokojením sledujeme vývoj v rámci Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina, směřující k rušení některých obvodních oddělení Policie ČR. Podle informací, které máme 
k dispozici, má mezi ně patřit i Velká Bíteš, kde by měla zůstat jen policejní služebna. 

Velká Bíteš je městem, kde je tradičně vysoká úroveň kriminality. Je tomu teprve dva roky, kdy zde 
policisté odhalovali jednu varnu drog za druhou; pouliční kriminalita a počet vloupání se drží             
na relativně vysoké úrovni i kvůli blízkosti dálnice. O víkendových večerech se setkáváme s častým 
rušením veřejného pořádku ze strany návštěvníků, kteří do Velké Bíteše přijíždějí z Brna a dalších míst. 

V nedávné minulosti se jasně ukázalo, že omezení činnosti obvodního oddělení ve Velké Bíteši vede 
k velkému nárůstu kriminality ve městě. 

Ve Velké Bíteši a okolí působí množství firem, kde pracují lidé ze širokého okolí. Počet obyvatel města 
v minulém roce překročil hranici 5 000 obyvatel a stále roste. Obvodní oddělení Policie ČR v Kraji 
Vysočina jsou přitom v městech a obcích méně než poloviční velikosti. Velká Bíteš nemůže doplácet    
na to, že při vzniku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina byl vyjednán pro kraj Vysočina nižší 
počet tabulkových policejních míst (např. dle informací  poloviční Karlovarský kraj jich má cca stejně). 

Případné zrušení obvodního oddělení Policie ČR ve Velké Bíteši a jeho nahrazení pouhou policejní 
služebnou bez nočního provozu dává do budoucna prostor k postupné rezignaci na ochranu veřejného 
pořádku ze strany Policie ČR v našem regionu. Pro nás, členy Rady města Velká Bíteš a pro občany 
města a okolních obcí, je takováto úvaha naprosto nepřijatelná. Proto se také policii snažíme maximálně 
vycházet vstříc, mimo jiné přednostním přidělováním bytů pro zaměstnance policie. 
 

Vážený pane řediteli,  

pevně věříme, že společně najdeme řešení, které umožní zachovat Obvodní oddělení Policie ČR            
ve Velké Bíteši. 
 

S pozdravem  

 

Členové petičního výboru: 

Ing. Milan Vlček, starosta města 

Ing. Tomáš Kučera, místostarosta města 

Jiří Blaha, Mgr. Ladislav Koubek, Karel Navrátil, Jiří Rauš, Ing. Eva Zavadilová, členové rady města 


