Městský úřad v Třeboni

Obecně závazná vyhláška města Třeboně
o Městské policii č.2/1992
Městské zastupitelstvo města Třeboně v souladu s ustanovením § 37 zákona ČNR
č.367/1990 Sb. o obecním zřízení, zřizuje obecní policii a usneslo se na této obecně závazné
vyhlášce:
Oddíl I. Úvodní ustanovení
čl. 1
Touto obecně závaznou vyhláškou se zřizuje Městská policie města Třeboně (dále jen
MěP) a upravuje se její postavení, činnost a organizace v rozsahu vymezeném zákonem
ČRN č.553/1991 Sb. o obecní policii.
čl.2
MěP je zvláštním útvarem města Třeboně při Městském úřadě Třeboň k zabezpečování
působnosti města v místních záležitostech veřejného pořádku, na základě § 14 odst. 1 písem.
d) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích.
Oddíl II. Působnost a pravomoc MěP
čl. 3
1. MěP plní své úkoly v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii. 1)
2. MěP dále provádí šetření podání občanů a objasnění přestupků a stížností, pokud se
na ně nevztahuje povinnost objasňování Policie České republiky podle § 58 zákona
ČNR č.200/1990 Sb. o přestupcích.
3. Plní další úkoly v rozsahu stanoveném jinými obecně závaznými právními předpisy
a vyhláškami města Třeboně.
čl. 4
1. Plnění svých úkolů užívají strážníci MěP pravomocí stanovených zákonem o obecní
policii 2) nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

2. Při plnění svých úkolů spolupracuje MěP s Policií ČR a odbory MěÚ a orgány státní
správy.
Oddíl III. Strážníci a jejich povinnosti
čl. 5
1. Přijímání strážníků, způsob nabývání jejich odborné způsobilosti a pracovněprávní
vztahy se řídí ustanoveními § 4 a § 5 zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii a
prováděcími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pokud nestanoví obecně závazné právní předpisy jinak, rozhoduje o výši platu strážníků
městská rada v souladu se mzdovými předpisy a zákonem o mzdě.

čl. 6
1. Povinnosti strážníků stanovuje zákon o obecní policii § 6 až § 11 zákona ČRN
č.553/1991 Sb.
2. Výjimky z nošení služebního stejnokroje a služební zbraně může stanovit vrchní
strážník MěP.
3. Směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz vydává
starosta města a jsou přílohou této obecně závazné vyhlášky.
čl. 7
Strážník může odmítnout splnění rozkazu nadřízeného strážníka nebo starosty města,
je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo není-li povinen provést zákrok
podle § 8 zákona o obecní policii.
čl. 8
1. MěP řídí starosta města. Při koordinaci úkolů na úseku veřejného pořádku a
materiálnětechnického vybavení MěP spolupracuje se správním odborem MěÚ a s
dalšími odbory MěÚ.
2. MěP spolupracuje též s komisemi zřízenými městskou radou.
Oddíl IV. Vrchní strážník MěP
čl. 9
1. Činnost MěP řídí a za její chod odpovídá vrchní strážník MěP, kterého do funkce jmenuje
a odvolává v souladu s ustanovením § 3, odst. 2 zákona o obecní policii městská rada.
2. Vrchní strážník MěP je nadřízený všem strážníkům MěP a za její činnost odpovídá
starostovi města.
3. Vrchní strážník zejména:
a) řídí činnost MěP,

b) přijímá opatření v rozsahu pravomocí MěP, zabezpečování veřejného pořádku a
bezpečnosti ve městě a k zabezpečení uložených úkolů a odpovídá za jejich plnění,
c) informuje starostu města o přijatých neodkladných opatřeních a o případech, jejichž
řešení není v pravomoci MěP,
d) předkládá nebo postupuje skutečnosti zjištěné při činnosti MěP odborům MěÚ nebo
Policii ČR, pokud se jich týkají,
e) navrhuje strážníky do funkcí u MěP,
f) stanovuje pracovní náplň pracovníků MěP,
g) spolupracuje s vrchním inspektorem obvodního oddělení Policie ČR v Třeboni,
h) zabezpečuje ve spolupráci se správním odborem výcvik strážníků MěP.
Oddíl V. Výstroj a výzbroj MěP
čl. 10
1. Služební stejnokroj tvoří černé kalhoty s červeným lampasem, světlemodrá košile (v letním
období košile s krátkým rukávem), černá kožená bunda (v letním odbobí látková),
černá šestihranná čepice, černé mokasíny (polobotky, zimní obuv), černá kravata. Označení
tvoří nášivku s nápisem Městská policie Třeboň a znakem Třeboni na levém nadloktí,
odznak MěP s identifikačním číslem pod ním, na pravé straně prsou. Vzory označení viz
příloha.
2. Výstroj a výzbroj dále tvoří - střelná zbraň, obušek s plynovou náplní, pouta.

Oddíl VI.

Hodnostní označení
čl. 11

1. Pro služební potřebu používají strážníci MěP toto hodnostní označení:
- strážník čekatel,
- strážník,
- starší strážník
- vrchní strážník.
2. Do hodností jmenuje nebo je odnímá starosta města na návrh vrchního strážníka. Vzory
hodností a předpoklady k jejich výkonu viz příloha.

Oddíl VII. Všeobecná a závěrečná ustanovení
čl. 12
V souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona o obecní policii je oprávněn sprostit

mlčenlivosti strážníka MěP, nebo osobu uvedenou v § 26, odst. 2 zákona o obecní policii
starosta města.
čl. 13
Početní stav MěP stanoví městské zastupitelstvo.
čl. 14
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.1992 a zároveň se ruší
obecně závazná vyhláška č. 3/1991 k náplni činnosti Městské pořádkové služby.
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------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 2 zákona ČNR č.553/1991 Sb. o obecní policii
2) § 2, odst. 2,3 a § 11 až § 23 zákona ČNR č.553/1991 Sb. o obecní policii

