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Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí
číslo 9/93
o městské policii
Městské zastupitelstvo v Kostelci nad Orlicí se na svém veřejném zasedání dne 6. 12. 1993
usneslo v souladu s § 14 a § 36 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
předpisů pozdějších a dalších, na této obecně závazné vyhlášce:
§1
Základní ustanovení
1) K zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města se
zřizuje městská policie.
2) Počet členů městské policie (dále jen „strážník“) stanoví Městské zastupitelstvo.
3) Strážníci jsou v pracovním poměru k městu. Strážník může být pouze osoba splňující
podmínky stanovené v § 4 zákona 1/.
4) Městskou policii řídí starosta. V době nepřítomnosti zástupce starosty.
5) Městská rada pověří plněním velitelských úkolů u Městské policie určeného strážníka.
1/ Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii
§2
Úkoly městské policie
1) Strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména:
a) dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku včetně městských vyhlášek,
b) přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
c) dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
d) odhalují přestupky a ukládají za ně pokuty v blokovém řízení
e) upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí
opatření k jejich odstranění,
f) plní úkoly uložené jím velitelem
g) působí v součinnosti s orgány policie České republiky a vojenské policie.
§3
Povinnosti strážníků
1) Strážník je povinen:
a) dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní,
b) poučit osoby o jejich právech, provádí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich
práva a svobod,
c) v mezích zákona provést zákrok, úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li důvodné podezření
z páchání trestného činu, přestupku, nebo jiného správního deliktu,
d) při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k Městské policii stejnokrojem
s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce,
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e) oznámit policii nebo jinému příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán trestný čin
nebo přestupek.
f) poskytnout v rozsahu svých úkolů pomoc osobám, které o ni požádají,
g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů Městské
police nebo v souvislosti s nimi, a to i poté, kdy přestal být strážníkem.
2) Podrobnosti o povinnostech strážníků stanoví zákon
§4
Oprávnění strážníků
1) Strážník je oprávněn při provádění zákroku a úkonů k plnění úkolů Městské policie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

požadovat vysvětlení (§ 11 zákona),
požadovat prokázání totožnosti (§ 12 zákona),
předvést osobu (§ 13 zákona),
odebrat zbraň (§ 14 zákona),
zakázat vstup na určená místa (§ 15 zákona),
otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16 zákona),
odejmout věc (§ 17 zákona),
rozhodovat o odstranění překážky silničního provozu, zejména je-li tvořena vozidlem (§ 2
odst. 1 písm. e) zákona),
i) ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky (§ 2 odst. 2 a 3 zákona)
2) Strážník je oprávněn k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní nebo majetku,
k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný
pořádek, použít donucovací prostředky. Donucovací prostředky jsou:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,
b) slzotvorné prostředky,
c) obušek,
d) pouta,
e) úder služební zbraní,
f) hrozba služební zbraní,
g) varovný výstřel ze služební zbraně
Namísto nebo vedle donucovacích prostředků je strážník oprávněn použít též psa.
3) Zákon stanoví podmínky uplatnění podle odst. 1, použití donucovacích prostředků a psa a
podmínky použití služební zbraně.
§5
Stejnokroj
1) Strážníci jsou povinni v pracovní době nosit stejnokroj Městské policie (dále jen
„stejnokroj“). Mimo pracovní dobu jej nosí pouze se souhlasem velitele nebo v případě,
kdy jsou podle zákona povinni provést zákrok nebo činit jiné opatření.
2) Stejnokroj se skládá z bleděmodré košile, černé vázanky se sponou ze žlutého kovu,
z tmavých kalhot, černých bot, černé kožené nebo tmavé soukenné bundy, tmavé
šestihranné čepice se štítkem nebo lodičkou.
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3) Základní stejnokroj může být podle povětrnostních podmínek doplňován další vhodnou
obdobnou výstrojí.
4) Součástmi stejnokroje je státní znak umístěný na čepici, odznak Městské policie umístěný
na pravé straně prsou s identifikačním číslem, Městský znak s názvem města umístěný na
levém záloktí a název MĚSTSKÄ POLICIE umístěný nad Městským znakem.
5) O nošení stejnokroje s ohledem na roční dobu a počasí rozhoduje velitel, který může ve
zcela výjimečných případech rozhodovat i o plnění úkolů v civilu.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. 12. 1993.

Ing. Josef Stehlík
zástupce starosty města

František Sejkora
starosta města

