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Vyhlá~ka Č. 1/1993
ze dne 9.zá~í 1993
o obecní policii
Obecní zastupitelstvo ve Velkém Oseku vydává podle § 16 a
§ 36 odst.1, písm.f zákona ČNR Č.
367/1990 Sb. o obcích ve zn~ní
pozd~j~ích zm~n a p~edpise a podle zákona ČNR Č. 553/1991 Sb.
o obecní policii, tuto obecn~ závaznou vyhlá~ku:

Úvodní ustanovení
§ 1

Touto obecn~ závaznou vyhlá~kou se z~izuje obecní policie
obce Velk~ Osek (dále jen
OP) a upravuje se její postavení,
činnost a organizace v rozsahu vymezeném zákonem ČNR č.553/91 Sb.
o obecní policii ve zn~ní pozd~j~ích zm~n a p~edpise (dále jen
zákon o obecní policii).

§ 2
Obecní policie je zvlá~tním útvarem obce Velk~
zabezpečování
místních záležitostí
ve~ejného po~ádku
ustanovení § 14 odst. 1, písmo o) zákona ČNR č. 367/1990
obcích ve zn~ní pozd~j~ích p~edpise a § 2 zákona o
policii.

Osek k
podle
Sb. o
obecní

pesobnost a pravomoc obecní policie
§ 3

1. Obecní policie plní své úkoly v rozsahu stanoveném zákonem
o obecní policii (§ 2 odst.2,3 a § 11 až § 23).
2. Obecní policie dále:
a) provádí ~et~ení podání občane a objasňování p~estupke,
pokud se na n~ nevztahuje povinnost objasňování Policie ČR
podle § 58 zákona ČNR č. 200/1990
Sb. o p~estupcích, ve
zn~ní pozd~j~ích p~edpise (dále jen zákona o p~estupcích)
a dále provádí do~et~ování p~estupke na žádost správní
komise pro p~estupky, pokud není nutné do~et~ování podle
ustanovení § 69 zákona o p~estupc1ch.
3. Plní dal~1 úkoly v rozsahu stanoveném jin~mi obecn~ závazn~mi
právními p~edpisy.

§

4

1. K
pln~ní svých
úko16
užívají strážníci OP
pravomocí
stanovených zákonem o obecní policii, nebo obecn~ závaznými
právními p~edpisy, pokud tak stanoví.
2. P~i pln~ní svých úkol6 spolupracuje OP s Policií ČR, obecním
ú~adem a orgány státní správy.
Strážníci

a jejich povinnosti
§ 5

1. P~ijímání strážník6, zp6sob nabývání jejich

odborné zp6sobilosti a pracovn~ právní vztahy se ~ídí ustanoveními § 4 a § 5
zákona o obecní 'polici a provád~cími obecn~ závaznými právními
p~edpisy.
2. Pokud
nestanoví obecn~ závazné
právní p~edpisy jinak,
rozhoduje o výši plat6 strážník6 starosta obce.
§ 6

Povinnosti strážník6 stanovuje § 6 až § 11 zákona o obecní
policii. Strážníci OP jsou povinni být p~i výkonu služby ~ádn~
upraveni ve služebním stejnokroji, vybaveni služebním pr6kazem
a služební zbraní.
§ 7

Strážník m6že odmítnout spln~ní rozkazu nad~ízeného, je-li v
rozporu s obecn~ závaznými právními p~edpisy nebo není-li povinen
provést zákrok podle § 8 zákona o obecní policii.

Organizace

a ~ízení obecní

policie

§ 8
1. Obecní policii ~ídí starosta obce. Koordinaci úkol6 na úseku
ve~ejného po~ádku zabezpečuje člen obecního zastupitelstva,
pov~~ený obecním zastupitelstvem. Zjistí-li skutečnosti, které
jsou v rozporu
s
obecn~
závaznými
právními p~edpisy,
usneseními obecního zastupitelstva nebo obecní rady, učiní
neodkladné opat~ení a p~edloží je k rozhodnutí starostovi
obce.

§ 9

Územn1 obvod
Osek.

obecn1 policie tvof1

katastráln1 územ1 obce

Velký

Činnost strážníka obecní policie
§ 10

Strážn1k obecn1 policie:
a) pfij1má opatfen1 v
rozsahu pravomoc1 OP k zabezpe~en1
vefejného pofádku a bezpe~nosti v obci a k zabezpe~en1 uložených
úkole a odpov1dá za jejich pln~n1, ze své ~innosti je odpov~dný
starostovi obcej
b) sepisuje prvotn1 doklady (záznam o události, upozorn~n1), vede
evidenci spojenou s výkonem služby, vo11 opatfen1 a zákroky,
stanov1 vý~i sankc1j
c) informuje starostu obce o pfijatých neodkladných opatfen1ch a
o pf1padech, jejichž fe~en1 není v pravomoci OPj
d) pfedkládá nebo postupuje skute~nosti zji~t~né pfi ~innosti OP
jednotlivým pracovn1kem obecn1ho úfadu, pokud se jich týkaj1j
e) pfedkládá starostovi obce pravidelné zprávy o situaci v oblasti vefejného pofádku a bezpe~nosti na území obcej
i) spolupracuje s vrchn1m
ČR v Ko11n~.

inspektorem obvodn1ho odd~lení Policie

Výstroj a výzbroj obecní policie
§ 11

1. Služební stejnokroj tvof1:
- ~erné kalhoty
- sv~tle modrá ko~ile s dlouhým nebo krátkým rukávem a s ~ernými nárameníky
- ~erná bunda
- ~erná ~estihranná ~epice
- ~erná lodička
- ~erné boty (polobotky, kanady)
- ~erná látková kravata
Ozna~en1 tvofí ná~ivka s nápisem "Obecn1 policie" na lévém
zálokt1,odznak obecní policie a identiiika~n1 ~1s1o pod n1m na
pravé stran~ prsou, odznak obecní policie na ~epici a státn1
znak České republiky na lodi~ce.

Zimni doplhky

tvori ťern9 svetr,

2. V9zbroj tvorí zejména:
- strelná zbraK pistole vz.CZ
16 ks náboj6
- obušek
- s Lzot.vor-néprost r edky
- pouta

ťerné rukavice

a ťerná šála.

v

3.

Strážník

OP mOže pri v9konu

Ustanoveni

52, ráže 7,62 mm + 2 zásobníky

služby použit služebniho

společná

§

a

psa.

a záv~rečná

12

V souladu s ustano/snim
§ 26 odst. 1 zákona
o obecní policii je
oprávn~n zprostit. mlťenlivosli strážnika OP nebo osobu uvedenou v
§ 26 odst. 2 zákona o obecní policii starosta obce.
§

Početni

sta

obecni

policie

13

stano!i

obecni zastupitelstvo.

§ 14

Vyhláška obecniho
zaslupitelstva Č. 1/1992 o ve1ejném porádku a
ťistot~ obce se m~ni takto:
\l §
8 odst
1. se
slo 'a "strážným
verejného poi""ádku"nahrazuji
slovy "strážnikel.lTI
obecni policie".
Ruši se
yhlá~ka obecnlho zastupitelstva
t. 2/1992 o zajišt~ní
dohledu nad dodržo ánlm ve1ejného porádku.
Tato vyhláška

nab9vá platnosli

a 0ťinnosti

dnem vyhlášeni.
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