Vyhláška o zřízení městské policie v Plané
Městské zastupitelstvo v Plané vydává v souladu s ustanovením – 36 písm. f) a k) zák. 367/90 o
obcích ve znění z. č. 410/92 Sb. a § 1 odst. 1 zák. č.553/Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků o
obecní policii tuto obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie v Plané

I. Úvodní ustanovení
1. Městské zastupitelstvo v Plané rozhodlo svým usnesením č. 194 ze dne 14. 12. 1993 zřídit
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku městskou policii v Plané.
2. Poslání a vztah městské policie k fyzickým a právnickým osobám upravuje zákon o obecní policii č.
553/91 Sb. ve znění zákonů doplňujících a pozměňujících.

II. Organizace městské policie
1. Městskou policii řídí starosta města Planá.
2. Počet příslušníků městské policie se bude řídit potřebami města.
3. Služebna městské policie bude v budově Městského úřadu v Plané.

III. Základní úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků
Čl. 1
Každý má právo obracet se na příslušníky městské policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc.
Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Čl. 2
Důvody a podmínky, za kterých je strážník oprávněn zasahovat do práv a svobod občanů, upravuje
zákon o obecní policii č. 553/91 Sb. upravený a doplněný zák. č. 67/93 a zák. č. 163/93.

Čl. 3
Základní úkoly městské policie

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území Města Planá a jeho částí strážníci
zejména
- dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku, zvl. vyhlášky o
ochraně ŽP a veřejném pořádku, a dalších veřejně závazných vyhlášek Města Planá
- přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
- dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
- odhalují přestupky, ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky
- upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění.

Čl. 4
Základní povinnosti strážníků
Základní povinnosti strážníka při výkonu služby i v mimopracovní době jsou uvedeny v § 6-10 a 21-23
zák. 553/91 Sb.

Čl. 5
Oprávnění strážníků
Strážník je při splnění zákonem daných podmínek oprávněn zejména k těmto úkonům:
- požadovat vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností a případně tuto osobu
vyzvat k sepsání zápisu o podání vysvětlení
- požadovat prokázání totožnosti
- předvést osobu
- odebrat zbraň
- zakázat vstup na určená místa
- otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
- odejmout věc
- použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.Strážník je oprávněn použít zákonem
určené donucovací prostředky, služebního psa a služební zbraň za podmínek stanovených
zákonem.

Čl. 6
Pokuty ukládané v blokovém řízení
Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je
v působnosti Města Planá, zejména přestupky podle § 30 odst. 1 písm. a) a b), § 47, 48, § 49, ve znění

pozdějších změn a doplňků, pokud lze přestupek vzhledem ke stupni jeho závažnosti vyřešit
v blokovém řízení.
Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního
provozu.
Při blokovém řízení strážníci postupují podle § 84-85 a § 13 odst. 2 zák. č. 200/90 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků v souladu s vyhláškou Města Planá o ochraně ŽP a veřejném pořádku.

Čl. 7
Prokazování příslušnosti k městské policii
Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii města Planá
stejnokrojem s odznakem městské policie v Plané a na požádání služebním průkazem.
V mimopracovní době prokazuje svoji příslušnost k městské policii služebním průkazem.

IV.
Stejnokroj a vybavení
Při výkonu služby je městský strážník povinen nosit předepsaný stejnokroj.
Stejnokroj tvoří bunda a kalhoty černé barvy, modrá košile s černými nárameníky, černá kravata,
černá čepice se štítkem, odznak městské policie.
Odznak městské policie se nosí na pravé straně prsou, pod odznakem se umisťuje identifikační číslo a
na záloktí rukávu je umístěna nášivka s názvem obce.

Pro výkon služby je strážník vybaven těmito technickými pomůckami, donucovacími prostředky a
služební zbraní: pistole ráže 7,65 zn. Tanfoglio, tonfa, CS spray, jeden pár pout, občanská
radiostanice, obranný nůž.

V.
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška byla vyhlášena dne 14. 6. 1994 a nabývá účinnosti již dnem vyhlášení, neboť to
vyžaduje naléhavý obecný zájem.

Miroslav Kalaš
starosta města

Miloslav Tomášek
zástupce starosty města

