Vyhláška
o statutu městské policie
č.2/2001
§1
Městská policie v Blatné byla zřízena usnesením městského zastupitelstva č. 10/3 ze dne
10.12.1991 podle zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích a podle zákona ČNR č. 553/91
Sb. o obecní policii.
§2
Městskou policii řídí starosta , pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie
jiného člena zastupitelstva města. Rozpočtové a materiálně technické záležitosti zajišťuje
starostou pověřený pracovník. Městská policie plní úkoly, které jí ve své pravomoci uloží
orgány města v jednotlivých případech formou usnesení, příkazu, pokynu apod.
§3
Strážníkem městské policie se může stát bezúhonný občan ČR starší 21 let, který je tělesně i
duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č.553/91 Sb. ve znění
pozdějších úprav o obecní policii. Při plnění úkolů jsou strážníci městské policie veřejní
činitelé. Platové poměry strážníků městské policie upravuje příslušný předpis.
§4
Povinnosti strážníků městské policie vyplývají z ustanovení § 6,7,9 a 10 zákona ČNR
č.553/91 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších úprav.
§5
Oprávnění strážníků městské policie je zakotveno v § 11 – 17 (včetně § 17a, 17b, 17c)
zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších úprav.
Strážníci městské policie jsou při výkonu služby podle z.č.553/91 Sb. o obecní policii ve
znění pozdějších úprav §18 oprávněni použít donucovacích prostředků, podle § 19 použít psa
a podle § 20 použít služební zbraň.
§6
Pro zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci městské policie zejména
dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném
zákonem č. 553/91 Sb. ve znění pozdějších úprav též ukládají a vybírají v blokovém řízení
pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí dle zákona č. 200/90 Sb. o
přestupcích ve znění pozdějších úprav. Ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím
zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.
§7
Strážníci městské policie dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a předpisů
vydaných městem Blatná a to zejména k zabezpečení ochrany veřejného pořádku, čistoty
města apod.
V rámci dohledu na zachování předpisů vydaných na ochranu veřejného pořádku provádí
strážnici městské policie zejména následující činnost:
a) a) sledují a kontrolují dodržování čistoty a hygieny na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích
b) b) chrání před poškozením a zničením obecně prospěšná zařízení a obecní majetek

c) c) kontrolují, zda občané nebo organizace mají předepsané povolení k provádění
stavebních prací, terénních a sadových úprav, výkopů na veřejném prostranství a zda
používají tyto prostranství v povoleném rozsahu a způsobu pro staveniště
d) d) sledují osvětlování veřejných prostranství
e) e) dohlíží na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů, zejména osobám
mladistvým, osobám podnapilým a řidičům
f) f) dohlíží na správné označování nebezpečných míst a včasné odstraňování obecně
nebezpečných poruch a závad
g) g) kontrolují dodržování zákazu vjezdu do uzavřených částí města a správnost
parkování na území města
h) h) upozorňují na nepříznivý stav čistoty vody na území města a závady hlásí odboru
výstavby a životního prostředí MěÚ Blatná, zjišťují případné nedovolené kácení
zeleně, vyhledávají divoké skládky
V rámci preventivní činnosti strážníci městské policie se zaměřují na to, aby nedocházelo
k přestupkům na úseku veřejného pořádku a byly odstraňovány jejich příčiny.
Z těchto důvodu:
a) a) provádí dozor zejména pochůzkovou službou na místních komunikacích a
ostatních veřejných prostranstvích a veřejně přístupných objektech
b) b) působí zpravidla osobním stykem svých pracovníků na občany a organizace
k tomu, aby dodržovali veřejný pořádek
c) c) předkládají radě města a zastupitelstvu města návrhy a podněty k odstraňování
příčin vedoucích k narušování veřejného pořádku nebo ke zlepšení úrovně jeho
ochrany
d) d) oznamují MěÚ (vedoucímu příslušného odboru) přestupky zjištěné při výkonu
služby, které nebyly řešeny domluvou nebo blokovým řízením a v případech, které si
městská policie vyhradí, bude přítomna při projednávání přestupků, u ostatních
případů bude informována o výsledcích přestupkového řízení
e) e) v případě nesprávného či liknavého postupu ze strany MěÚ či jiných komplikací
oznámí toto neprodleně starostovi města
§8
Každý je povinen uposlechnout pokynů a výzev strážníků městské policie, které vydají při
plnění svých úkolů.
Strážníci městské policie se při plnění svých úkolů prokazují stejnokrojem (kalhoty nebo
sukně černé barvy, bunda, sako černé barvy, kravata černé barvy, košile bleděmodré barvy,
pokrývka hlavy černé barvy s páskou se čtverci v bílé a tmavě modré barvě a s odznakem na
čelní části) , odznakem s nápisem „MĚSTSKÁ POLICIE“ a identifikačním číslem a
služebním průkazem.
§9
Tato Vyhláška o statutu městské policie nabývá účinnosti dnem 1.10.2001
a nahrazuje Vyhlášku o statutu městské policie, která byla schválena usnesením městského
zastupitelstva č.16/8 ze dne 23.6.1992.
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