Vyhláška č. 4/1999
o obecní policii Opatovice nad Labem
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem na základě 14 zákona ČNR č. 367 Sb. o
obcích ve smyslu zákona ČNR č. 553/91 Sb. o obecní policii se dne 7. 7. 1999 usneslo
na této obecně závazné vyhlášce.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1) zastupitelstvo obce zřizuje podle 1 zákona ČNR č. 553/91. o obecní policii, dále
jen "zákon", Obecní policii Opatovice nad Labem,
2) obecní policie je samostatným orgánem obce zabezpečujícím místní záležitosti
veřejného pořádku,
3) při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR na základě
součinnostní dohody, dále s orgány obce a se záchrannými sbory a organizacemi
zasahujícími v katastru obce Opatovice nad Labem.
4) každý má právo obracet se na strážníky obecní policie se žádostí o pomoc, strážníci
jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
Článek II.
Úkoly obecní policie
1) úkoly a působnost obecní policie stanovuje zákon v 2, mezi úkoly patří zejména:
- dohlížet nad dodržováním obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku
- přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku
- dohlížet nad dodržováním pravidel občanského soužití
- odhalovat přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládat a a vybírat v
blokovém řízení pokuty za přestupky
- upozorňovat právnické a fyzické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní
situace činit opatření k jejich odstranění
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti
plynulosti silničního provozu v rozsahu stanoveném zákonem

bezpečnosti a

2) starosta a rada obce mohou pověřit obecní policii plněním dalších úkolů pro
zajištění činnosti orgánů obce
3) ukládání a vybírání blokových pokut upravuje zákon č. 200/90 Sb.
4) obec pověřuje strážníky, jakožto zaměstnance obce, zajišťováním převozů osob na
protialkoholní záchytnou stanici ve smyslu 8 odst. 5 zákona ČNR č. 37/89. o ochraně
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Článek III.

Organizační členění obecní policie
1) obecní policii řídí starosta
2) obecní rada může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie
určeného strážníka
3) funkci řídícího a kontrolního orgánu obecní policie plní rada obce, které strážník
pověřený řízením obecní policie předkládá zprávu o činnosti obecní policie nejméně
dvakrát ročně.
4) stížnosti na činnost a vystupování strážníků prošetřuje a řeší starosta nebo jím
pověřená osoba
5) bezpečnostní komise obce, pokud je ustavena má postavení poradního orgánu,
spolupracuje se strážníkem pověřeným řízením obecní policie při řešení úkolů k
zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti obce.
Článek IV.
Povinnosti a oprávnění strážníků
1) povinnosti strážníků jsou stanoveny zákonem
2) oprávnění strážníků jsou stanoveny zákonem
3) strážník je oprávněn použít donucovacích prostředků, psa a sl. zbraně. Při jejich
použití je strážník povinen dodržet ustanovení zákona.
Článek V.
Prokazování příslušnosti k obecní policii
1) při výkonu své pravomoci je strážník povinen prokázat svoji příslušnost k obecní
policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, který je stanoven v příloze zákona, s
identifikačním štítkem s číslem (jmenovkou) s nášivkou s názvem obce. Odznak
obecní policie nosí strážník na stejnokroji na pravé straně prsou, identifikační štítek
pod odznakem. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu.
2) pokud se strážník při provádění zákroku nebo opatření mimo pracovní dobu
neprokazuje podle ustanovení odst. 1, prokáže svoji příslušnost k obecní policii
průkazem obecní policie. Pokud to okolnosti zákroku neumožňují, prokáže se strážník
pouze ústním prohlášením "obecní policie", průkazem nebo stejnokrojem se strážník
prokáže ihned, jak to okolnosti zákroku dovolí.
3) stejnokroj musí obsahovat jednotné prvky stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra
ČR.
jednotné prvky:blůza černé barvy
košile bleděmodré barvy
nárameník v barvě oděvu bez jakéhokoliv značení
vázanka černé barvy
pokrývka hlavy černé barvy
bílomodrá šachovnice po celém obvodu pokrývky hlavy
odznak obecní policie stanovený v příloze zákona
odznak na pokrývce hlavy stanovený vyhl. MV ČR

Podmínky nošení stejnokroje upravuje směrnice městské policie, stejnokroj je
doplňován ochrannými pomůckami (přilba, reflexní prvky, atd.), ve vyjímečných
případech tvoří stejnokroj pouze převlečníková blůza černé barvy opatřená odznakem
obecní polici, identifikačním štítkem, nášivkou s názvem obce a nápisem "obecní
policie". Jedná se především o případy, kdy strážník zakročuje náhle mimo pracovní
dobu, apod.,
4) služební motorová vozidla musí obsahovat jednotné prvky stanovené vyhl. MV
ČR.
Jednotné prvky: vozidlo je bílé barvy
na bocích (bočních dveřích) jsou vozidla označena nápisy "OBECNÍ POLICIE" písmo je tmavěmodré barvy, minimální výška písma je 10 cm. Pod nápisy "obecní
policie" na bocích vozidla je název obce, písmo je tmavěmodré barvy, minimální
výška písma je 2 cm.
na zadní části jsou vozidla označena tmavěmodrým nápisem "obecní policie".
Kamufláž vozidla může obsahovat další prvky jako jsou informace o telefonním či
radiovém spojení, reflexní prvky kamufláže, atd.
Vozidla jsou vybavena zvl. výstražným zařízením se světlem modré barvy a další
výbavou potřebnou pro plnění úkolů obecní policie.
Ve vyjímečných případech lze použít při plnění úkolů obecní policie i jiné vozidlo(i
jiné barvy), při výkonu pravomoci musí být však vozidlo označeno na bocích bílými
obdélníky s tmavěmodrými nápisy "Obecní policie".
5) přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti
přístupném neoprávněně užívá na vozidle označení používané na služebních
vozidlech obecní policie nebo užívá barevného provedení či označení s ním zřejmě
zaměnitelného. Přestupku proti veřejnému pořádku se rovněž dopustí ten, kdo
úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá stejnokroje obecní policie
nebo jeho části s úplným stejnokrojem zřejmě zaměnitelnými.
Článek VI.
Závěrečná a společná ustanovení
1) školení a výcvik strážníků k výkonu oprávnění a používání donucovacích
prostředků, psů a služebních zbraní zajišťuje obec
2) náhrada škody způsobená v souvislosti s plněním úkolů obecní policie je upravena
zákonem
3) povinnost mlčenlivosti je stanovena a upravena zákonem.
Článek VII.
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 8. 1999.
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