Obecně závazná vyhláška Města Roztoky
O městské policii - č. 8/2003
Zastupitelstvo Města Roztoky se usneslo dne 12.11.2003 vydat podle ustanovení §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) a v
souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 27 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 12.10.1995 zřídilo Městskou policii
Roztoky (dále jen městská policie).
2. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti města.
3. Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie se žádostí o pomoc,
strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
4. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR (dále jen policie).
Článek II.
Úkoly městské policie
1. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:
a) dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku
b) přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
c) dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
d) odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem1 též ukládají a vybírají v
blokovém řízení pokuty za přestupky2
e) upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní
situace činí opatření k jejich odstranění .
2. Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž
projednávání je v působnosti města. Mohou v blokovém řízení projednávat přestupky
podle § 30 odst. 1 písm. a), b), § 46, § 47, § 48, § 49 odst. 1 písm. b) a d), § 50 zák.
č. 200/1990 Sb. o přestupcích a též proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu
spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu
a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.

Článek III.
Řízení městské policie
1. Městskou policii řídí starosta, pokud Zastupitelstvo města Roztoky nepověří
řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města.
2. Rada města Roztoky může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské
policie určeného strážníka.
3. Strážníci jsou v pracovním poměru k městu.
4. Jménem města jedná v pracovně právních vztazích strážníků starosta.
5. Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění3 jen má-li platné osvědčení o
splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen osvědčení). Osvědčení
vydává Krajský úřad Středočeského kraje.
Článek IV.
Povinnosti strážníků
1. Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie je strážník povinen
dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v
souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv
a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo
úkonem.
2. Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, pokud to povaha okolnosti
zákroku nebo úkonu dovolují. V opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to
okolnosti dovolí.
3. Jestliže okolnosti zákroku nebo jiného opatření neumožňují, aby strážník prokázal
svoji příslušnost k městské policii průkazem městské policie (odstavec 2), prokáže se
ústním prohlášením "městská policie". Průkazem městské policie se strážník prokáže
ihned, jakmile to okolnosti zákroku nebo jiného opatření dovolí.
4. Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku
dovolí, použít odpovídající výzvy.
5. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.
6. Strážník je v pracovní době povinen v mezích zákona4 provést zákrok nebo úkon,
nebo učinit jiné opatření, je-li spáchán trestní čin, nebo přestupek či jiný správní
delikt, a nebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
7. Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona5 provést zákrok, je-li
páchán trestní čin či přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo
majetek.

8. Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské
policii stejnokrojem s odznakem Městské policie Roztoky a s identifikačním číslem.
Oválný odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou. Nášivka s
názvem města se nosí na záloktí rukávu.
9. Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že
byl spáchán trestní čin.
10. Strážník je povinen oznámit policii podezření, že byl spáchán přestupek, jehož
objasňování ji přísluší podle zvláštních předpisů. Dále je povinen oznámit
příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt,
jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
Článek V.
Oprávnění strážníků
1. Strážník je oprávněn:
a) požadovat vysvětlení
b) prokázání totožnosti
c) předvést osobu
d) odebrat zbraň
e) zakázat vstup na určená místa
f) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor6 (Je-li důvodná obava, že je ohrožen život
nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku)
g) odejmout věc
h) použít technické prostředky7 k zabránění odjezdu vozidla
i) zastavovat vozidla
j) vstupovat do živnostenských provozoven
Článek VI.
Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem
1. Strážník je oprávněn použít těchto donucovacích prostředků:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany
b) slzotvorné prostředky
c) obušek
d) pouta
e) úder služební zbraní
f) hrozba služební zbraní

g) varovný výstřel ze služební zbraně
h) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
2. Donucovací prostředky, psa a služební zbraň nesmí strážník použít při zákroku
proti
těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou a osobě
mladší 15ti let, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a
zdraví strážníka nebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.
3. Strážník je oprávněn zakročit i proti cizinci (vyjma osob požívajících
diplomatických imunit a výsad), který porušuje zákonem chráněné zájmy. Při zákroku
je třeba brát v úvahu možnost jazykové bariéry, tj. skutečnost, že cizinec nemusí v
dostatečné míře porozumět pokynu či výzvě vydané strážníkem a na tyto správným
způsobem reagovat.
Článek VII.
Stejnokroj strážníků
1. Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní
policii se stanovují jednotlivé prvky stejnokroje strážníků městské policie.
Jednotlivé prvky stejnokroje strážníků jsou:
a) kravata černé barvy, bunda, sako nebo plášť černé barvy, nebo košile s krátkým
rukávem bleděmodré barvy
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukám bez
jakéhokoli označení
c) černé pokrývky hlavy
d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými
pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým
způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou
kožešinové přikrývky hlavy
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým
mezikružím, v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo "MĚSTSKÁ" a v
jeho dolní části slovo "POLICIE".
Strážníkům je pro výkon služby poskytována služební výstroj, jejíž rozsah s
uvedením doby životnosti je stanoven ve výstrojním řádu. Výstrojní řád vydává
starosta formou nařízení.

a) v letním období:
- bleděmodrá košile (polokošile) s krátkým rukávem
- bunda černé barvy
- kravata černé barvy
- černé kalhoty
- černé pokrývka hlavy
- černé boty, černé ponožky
b) v zimním období:
- bleděmodrá košile
- svetr černé barvy
- kravata černé barvy
- černé kalhoty
- černé pokrývky hlavy
- černé zimní boty, černé ponožky
- zimní bunda černé barvy
- doplňková výstroj: šála, rukavice
c) v přechodném období:
- ústroj upřesní vedoucí strážník městské policie dle konkrétní situace (lze stanovit
kombinaci ústroje pro letní a zimní období)
d) speciální ústroj strážníka:
- kombinéza černé barvy opatřená nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE"
- pokrývka hlavy černé barvy
- reflexní vesta opatřená nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE"
- pláštěnka černé barvy s nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE".
Použití speciální výstroje je v pravomoci vedoucího strážníka.
Článek XIII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se
seznámil při plnění úkolů městské policie nebo v souvislosti s nimi.Tato povinnost
trvá i po skončení pracovního poměru strážníka.
2. Každý, koho strážníci městské policie požádají o poskytnutí pomoci, je povinen,
byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s

požadovanou nebo poskytovanou pomocí dověděl.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejněním na úředních
deskách.

--------------------------------- -----------------------------------Mgr. Stanislav Boloňský RNDr. Jaroslav Huk, Csc.
starosta místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:
1 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
2 Zákon č. 200/1991 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
3 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
4 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
5 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
6 §16 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
7 § 17 a) zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

