Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 města Březnice o Městské policii

§1
Zastupitelstvo města Březnice v souladu s ustanovením § 10 písm.d/, § 35 a § 84 odst. 2)písm.
d), i) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §
1 odst. 1 a § 27 zák.č.553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání
dne 26.8.2004 a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o městské policii.

Úvodní ustanovení
§2
Tato obecně závazná vyhláška upravuje postavení, činnost a organizaci Městské policie ( dále
jen MěP) v rozsahu vymezeném zákonem ČNR č.553/91 Sb. o obecní policii.
§3
MěP je orgánem města Březnice k zabezpečení působnosti města v místních záležitostech
veřejného pořádku stanovenými podle § 35 a) z.č. 128/2000 Sb.

Působnost a pravomoc MěP
§4
1. MěP plní úkoly v rozsahu stanoveném zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii1)
2. MěP dále provádí šetření podání občanů a objasňování přestupků pokud se na ně
nevztahuje povinnost objasňování Policie České republiky podle § 58, zák.č.200/1990 Sb., v
plném znění zák.č.124/1993 Sb. o přestupcích.
3. Plní další úkoly v rozsahu stanoveném jinými obecně závaznými právními předpisy a
vyhláškami města.
4. MěP může na základě veřejnoprávní smlouvy v souladu se zák.č.553/1991 Sb. o obecní
policii 2) vykonávat úkoly i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této
smlouvy.
5. a) Strážník MěP je oprávněn rozhodnout v souladu s § 45, odst.4 zák.č.361/2000 Sb. o
odstranění překážky provozu na pozemní komunikaci, je-li překážkou vozidlo. Vozidlo se
odstraní na náklady provozovatele.
b) Strážník MěP je oprávněn rozhodnout v souladu s § 67, odst.4 zák.č.361/2000 Sb. o
odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
znakem O1 ve smyslu zák.č.361/2000 Sb. Vozidlo se odstraní na náklady provozovatele.
c) MěP vybírá náklady za použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a
odstranění vozidla dle obecně závazné vyhlášky stanovující náklady na použití technických
prostředků k zabránění odjezdu vozidel a odstranění vozidla tvořících překážku silničního
provozu.
§5
1. K plnění svých úkolů užívají strážníci MěP pravomocí stanovených zákonem č. 553/1991
Sb. o obecní policii nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. 2. Při plnění svých
úkolů spolupracuje MěP s policií ČR, útvary městského úřadu a orgány státní správy.

Přijímání strážníků a jejich povinnosti
§6
1. Přijímání strážníků, způsob nabývání jejich odborné způsobilosti a pracovně právní vztahy
se řídí ustanoveními § 4 a § 5 zák.č.553/1991 Sb. o obecní policii a prováděcími obecně
závaznými právními předpisy.
2. Plat strážníků je stanoven obecně závaznými právními předpisy.Výši osobního ohodnocení
navrhuje náčelník MěP písemnou formou ke schválení starostou města a tajemníkem.

§7
1. Povinnosti strážníků stanovuje zákon č.553/1991 Sb. o obecní policii. 3)
2. Strážníci MěP jsou povinni být při výkonu služby řádně upraveni ve služebním stejnokroji,
vybaveni služebním průkazem, služební zbraní - pokud je jim přidělena a ostatními
pomůckami nezbytnými pro výkon služby a pravomocí ( slzotvorné prostředky, obušek,
pouta, předepsané doklady pro nošení zbraně a řízení služebního motorového vozidla.) Mimo
službu se strážníci MěP prokazují služebním průkazem.
3. Výjimky z nošení služebního stejnokroje, služební zbraně a ostatních pomůcek může
stanovit náčelník MěP.
4. Směrnice pro zacházení se zbraněmi a střelivem v majetku města a jejich přechovávání
vydává starosta města a jsou přílohou této obecně závazné vyhlášky.

Organizace a řízení městské policie
§8
1. Činnost MěP řídí starosta města. Práce spojené s touto činností, řídící práci, koordinaci
úkolů na úseku veřejného pořádku a materiálně technického vybavení MěP zabezpečuje
starosta města ve spolupráci se zástupcem starosty a náčelníkem MěP. Zjistí-li v činnosti MěP
skutečnosti, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, usneseními
městského zastupitelstva nebo městské rady učiní neodkladná opatření k jejich odstranění.
2. Na činnost MěP a její řízení dohlíží městská rada.

Náčelník městské policie
§9
1. Činnost městské policie řídí a za její chod odpovídá náčelník městské policie, kterého do
funkce jmenuje a odvolává v souladu s ustanovením § 3, odst.2, zák.č.553/1991 Sb. městská
rada.
2. Náčelník MěP je nadřízený všem strážníkům MěP a za jejich činnost odpovídá starostovi
města.
3. Náčelník MěP zejména:
a) řídí vlastní činnost MP,
b) přijímá opatření v rozsahu pravomocí MěP k 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 případech jejichž řešení
není v pravomoci MěP,
d) Předkládá nebo postupuje skutečnosti zjištěné při činnosti MěP odborům MěÚ, Policii ČR
a dalším orgánům státní správy pokud je jich týkají,

e) Pravidelně informuje starostu města o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
města,
f) Jmenuje strážníky do funkcí u MěP,
g) Stanovuje pracovní náplně strážníků MěP a vydává řád výkonu služby,
h) Spolupracuje s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Březnici,
i) Vydává prováděcí pokyn k vedení a ukládání písemností , evidencí, zvukových a
obrazových záznamů potřebných k plnění úkolů MěP a zodpovídá za jejich prověření a
likvidaci v souladu s §24a a §24b zák.č.553/1991 Sb.
j) Zajišťuje mediální styk s veřejností.
k) Zabezpečuje ve spolupráci s MěÚ výcvik k získání odborné způsobilosti strážníků.
l) Spolupracuje na vytváření rozpočtu MěP a kontroluje ekonomické čerpání rozpočtu.
m) Provádí administrativní práce spojené s evidencí blokových pokut.

Zástupce náčelníka městské policie
§ 10
1. Zástupce náčelníka je jmenován na základě nutnosti dle početního stavu strážníků
zařazených k MěP. Pokud není jmenován zástupce náčelníka po dobu nepřítomnosti náčelníka
MěP, je-li to nutné k zajištění chodu MěP, pověří náčelník některého ze strážníků
zastupováním.
2. Zástupce náčelníka městské policie jmenuje na návrh náčelníka MěP starosta města.
3. Zástupce náčelníka zejména:
a) zastupuje náčelníka MěP
b) odpovídá za přípravu čekatelů
c) plní další úkoly stanovené náčelníkem MěP
d) je-li zástupce náčelníka MěP jmenován pravidelně informuje náčelníka MěP o činnosti
jednotlivých úseků MěP, pokud jsou zřízeny a odpovídá náčelníkovi MěP za jejich chod.

Velitel úseku MěP
§ 11
1. Pro plnění úkolů městské policie může náčelník MěP na základě nutnosti dle početního
stavu strážníků jmenovat velitele jednotlivých úseků MěP
2. Jednotlivé úseky stanový náčelník MěP po dohodě se starostou města na:
a) městské části
b) technické zabezpečení MěP
c) úseky s odborným zaměřením

§ 12
Strážníci MěP vykonávají svou činnost zejména výkonem pořádkové služby a dalšími úkoly
uloženými náčelníkem MěP.
Výstroj a výzbroj městské policie
§ 13
1. Služební stejnokroj tvoří černé kalhoty, světle modrá košile, černá bunda, černá
(osmihranná , šestihranná, golfová) čepice nebo baret se šachovnicí tmavě modré a bílé barvy
po celém obvodu, svetr černé barvy ,černé boty (polobotky, kanady)černá kravata. Označení
tvoří nášivka s nápisem Městská policie Březnice a znakem města Březnice na levém záloktí,
odznak s nápisem Městská policie s identifikačním číslem na pravé straně prsou, kulatý
odznak v nápisem Městská policie na čepici, hodnostní označení na pravém záloktí a klopách

límce košile.
2. Pracovní jednodílná nebo dvoudílná kombinéza černé barvy s bílým nápisem Městská
policie na zádech a levé straně prsou, tričko černé barvy s nápisem Městská policie na zádech
a levé straně prsou.
3. Černá nebo tmavě modrá pelerína do deště s nápisy Městská policie na zádech a levé straně
prsou, reflexní vesta s nápisem Městská policie.
4. Výstroj a výzbroj dále tvoří zejména střelná zbraň, obušek s příčnou rukojetí, pouta,
slzotvorné prostředky.
5. Znak města s nápisem Městská policie Březnice, odznak na pokrývku hlavy, odznak MěP s
číslem a hodnostní označení jsou součástí přílohy této vyhlášky.
6. Jednotlivé prvky ústroje je možné kombinovat dle momentálních povětrnostních
podmínek.Ústroj stanový náčelník v řádu výkonu služby.

Hodnostní označení
§ 14
1. Pro služební potřebu používají strážníci MěP tato hodnostní označení:
a) čekatel
b) kadet
c) mladší seržant
d) seržant
e) starší seržant
f) inspektor
g) vrchní inspektor
h) komisař
i) vrchní komisař
2. Do hodnosti jmenuje nebo ji odnímá starosta města. Návrhy na udělení hodnosti předkládá
náčelník MěP. Návrh na udělení hodnosti náčelníku MěP navrhuje a předkládá starosta města
Městské radě.
3. Strážníkovi může starosta města udělit hodnost, splňuje-li počet odsloužených let u MěP a
je-li zařazen na funkci pro kterou je hodnost plánována.
4. Strážníkovi nastupujícímu s úplným středním vzděláním je po získání odborných
předpokladů ( osvědčení o způsobilosti) udělena hodnost seržanta.
5. Starosta může strážníkovi dobu nutnou k nabytí na povýšení prominout, je-li zařazen na
funkci s rozdílným hodnostním rozpětím a splňuje-li předpoklady pro výkon takové funkce V
tomto případě může starosta propůjčit nejnižší plánovanou hodnost pro výkon uvedené
funkce.
7. Starosta města může za mimořádný výkon ve službě, nebo za trvalé výborné výsledky v
práci propůjčit strážníkovi nejbližší vyšší hodnost, aniž splňuje podmínky v čl.3,4,5.
8. Starosta může strážníkovi odejmout hodnost pro závažné porušení pracovní kázně.
9. Počet odsloužených let spojených s příslušným hodnostním označením a požadovaným
vzděláním je přílohou této vyhlášky.

§ 15
V souladu s ustanovením § 26 odst.1,zák.č.553/1991 Sb. o obecní policii je oprávněn zprostit
mlčenlivosti strážníka MěP nebo osobu uvedenou v §26, odst.2,zák.č.553/1991 Sb. o obecní
policii starosta města.

§ 16
Početní stav strážníků MěP stanoví na doporučení městské rady městské zastupitelstvo.

§ 17
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem

2004.

Petr Šantavý

Jana Krajmerová

místostarosta města

starostka města

1) , zák.č.553/1991Sb.
2) § 1, odst.6 a § 3a, zák.č. 553/1991 Sb.
3) § 6 - § 11, zák.č.553/1991Sb.

Příloha č. 1: Hodnosti a funkce MěP Březnice
Čekatel
Kadet
Mladší seržant
Seržant
Starší seržant
Inspektor
Vrchní inspektor
Komisař
Vrchní komisař

- do nabytí osvědčení
- po nabytí osvědčení
- po jednom roce služby
- po třech letech služby
- po pěti letech služby
- po sedmi letech služby
- po devíti letech služby
- po dvanácti letech služby
- po čtrnácti letech služby

Plánované hodnosti k jednotlivým funkcím:
Čekatel
Strážník bez zařazení
Velitel úseku
Zástupce náčelníka
Náčelník

kadet - st.seržant
mladší seržant - inspektor
starší seržant - komisař
inspektor - vrchní komisař

Podmínky vzdělání:
Čekatel
Strážník bez zařazení
Velitel úseku
Zástupce náčelníka
Náčelník

(S)
(S)
( S - ÚS )
( ÚS - VŠ )
( ÚS - VŠ )

Příloha č. 2
Směrnice pro používání zbraní a střeliva do nich přechovávaných na zbrojní licenci.
Zbrojní licence je vydána podle zák.č.112/2002 Sb. a za dodržení podmínek uvedených v
tomto zákoně.
Článek č.1
Starosta města ustanoví zbrojíře, který je povinen:
- vést dokumentaci obsahující evidenci zbraní a střeliva do nich a přehled o vydaných a
přijatých zbraních
- vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v
pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že je tato fyzická osoba
držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu,
který je uveden ve zbrojním průkazu.
- zabezpečit zbrojní licenci, průkazy zbraně nebo další doklady vydané dle zák.č.112/2002 Sb.
proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
- zabezpečit zbraně nebo střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
- dbát o to, aby byly dodržovány podmínky pro přechovávání a skladování střeliva

Článek č.2
Každý, komu byla zbraň předána, je povinen dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní,
zabezpečit ji proti zneužití a zejména nesmí:
- zasouvat náboj do nábojové komory jestliže nejsou důvody k použití zbraně ( neplatí u
revolveru)
- odkládat zbraň na místa, kde není zabezpečena před zneužitím nepovolanou osobou
- předat zbraň jiné osobě

Článek č.3
Zajištění zbraní a střeliva
Zbraně jsou uloženy v trezoru v kanceláři Městské policie.Klíče od kanceláře a trezoru vlastní
zbrojíř a náhradní klíče jsou zapečetěny v obálce, kterou zapečeťuje zbrojíř, v jeho
nepřítomnosti osoba pověřená řízením Městské policie - starosta města Březnice. Obálka je
uložena v trezoru starosty města.

Článek č.4
Evidence zbraní
Evidenci zbraní a střeliva vede zbrojíř.Evidenci zde uvedenou dle potřeby lze přizpůsobit
platným právním předpisům zejména zák.č.119/2002 Sb. a prováděcím právním předpisům.

Článek č.5
Záznamní kniha zbraní a střeliva
1. Základní kniha zbraní a střeliva se upraví tak, aby nemohlo dojít k její záměně nebo ztrátě
nebo výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky knihy se uvede název
"Záznamní kniha zbraní a střeliva" a pro jakou kategorii zbraní je vedena a jednotlivé listy
knihy se označí pořadovými čísly listů. K zapisování všech údajů se používají psací

prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam. V případě opravy zápisu se tento
škrtne tak, aby zápis zůstal čitelný. Na vnitřní straně titulní desky záznamní knihy se uvádí:
- adresa firmy a pořadové číslo knihy
- údaje o osobě, která je povinna vést evidenci zbraní
- počet listů knihy
- datum vzetí knihy do používání a datum jejího uzavření
- podpis zástupce právnické osoby
2. V záznamní knize zbraní a střeliva se uvádí:
- pořadové číslo zápisu
- datum nabytí zbraně nebo převedení zbraně nebo střeliva
- druh, značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně, číslo průkazu
zbraně
- osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které držitel
zbrojní licence zbraň nabyl
- osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo
vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno
- jméno, příjmení a podpis zbrojíře
3. Zápisy do knihy zbraní smí provádět pouze zbrojíř, kontrolní orgány nebo pracovník
oprávněný provádět kontrolu.

Článek č.6
Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva
1. Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva je rozdělena na oddíly "vydáno" a "vráceno".
Do knihy se zapíše pořadové číslo zápisu.
Do oddílu "vydáno" se zapíše:
- datum vydání zbraně a střeliva
- druh, značka výrobce, vzor (model), ráže a výrobní číslo vydané zbraně
- druh a počet vydaných nábojů
- jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo
Do oddílu "vráceno" se zapíše:
- datum vrácení zbraně a střeliva
- počet vrácených zbraní a střeliva
- podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň a střelivo
2. Zápisy do knihy výdeje a příjmu zbraní a střeliva provádí pouze zbrojíř
3. Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva musí mít obdobnou úpravu, jaká je stanovena v
článku č.4 této směrnice.

Článek č.7
Osobě, které byly zbraň a střelivo vydány, musí zbrojíř zopakovat zásady bezpečného
zacházení se zbraněmi a postup při jejich nabíjení a vybíjení.

Článek č.8
Cvičné střelby
Zbrojíř zajistí v souladu se zák. č.119/2002 Sb. nejméně jednou ročně provedení cvičné
střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání. O provedených
cvičných střelbách vede evidenci v Knize o provedených cvičných střelbách.

Článek č.9
Kniha o provedených cvičných střelbách
V knize střeleb se uvádí:
1.pořadové číslo zápisu
2.datum provedení střelby
3.jméno, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu
Kontrolu údajů v knize potvrdí svým podpisem zbrojíř.

Článek č.10
Záznamy o kontrolách
1. Kontrolní orgány zapisují údaje o provedené kontrole a jejího výsledku do evidenční knihy
zbraní.
2. Zbrojíř je povinen průběžně vyhodnocovat záznam o kontrolách a zajistit odstranění závad
v termínu stanoveném kontrolním orgánem.

Článek č.11
Jmenování zbrojířů
Zbrojíře určuje osoba pověřená řízením Městské policie - starosta města Březnice.

Jana Krajmerová
starostka města

