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Vyhláška č. 6/96 
kterou se zřizuje městská policie  

 
 
 Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou se usneslo dne 9.12.1996 vydat podle § 
1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obecní policii a 
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích 
tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
  

Čl.  I 

 Úvodní ustanovení 
 
 (1)  Městské zastupitelstvo v Týnci nad Sázavou zřizuje městskou policii. 
 (2)  Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 
města                Týnec nad Sázavou a provádí preventivní opatření. 
 (3)  Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie (dále jen strážník) se žádostí o
      pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 
 (4)  Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR1). 
 (5)  Městská policie je řízena starostou města. 
 

 
Čl.  II 

 

Výstrojní řád 
  
 Stejnokroj městské policie nesmí být zaměnitelný s jiným stejnokrojem2). 
 Strážníci jsou oprávněni nosit stejnokroj pouze v době služby. 
 
 

  
Čl.  III 

Úkoly městské policie 
 
 (1)  Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména: 



a) dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku  
b) dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití 
c) chránit bezpečnost osob a majetku 
d) upozorňovat fyzické osoby a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace 

činit opatření k jejich odstranění  
e) odhalovat přestupky vzniklé porušením obecně závazných vyhlášek města Týnec vydaných 

v samostatné i přenesené působnosti města, jakož i další přestupky v záležitostech svěřených 
městu, nejedná-li se o přestupky, které spadají do kompetence jiných orgánů určených zvláštním 
předpisem, ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomániemi, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku ve 
smyslu § 2 odst. 2 zákona o obecní policii.                                                                                 

 
 (2)  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 a za přestupky spáchané stáním na chodníku, kde to není dovoleno. 
 
 (3)  V případě živelných pohrom a katastrof plní městská policie úkoly dané starostou města 
k odvrácení a zmenšení, případně odstraňování následků živelných pohrom. 
 

 
Čl. IV 

 

Oprávnění a povinnosti strážníků 
 
 Oprávnění a povinnosti strážníků jsou stanoveny zvláštním předpisem3). Jde zejména 
o povinnosti strážníků, oprávnění požadovat vysvětlení, oprávnění požadovat prokázání totožnosti, 
oprávnění předvést osobu, oprávnění odebrat zbraň, oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený 
prostor, oprávnění odejmout věc, oprávnění použít donucovací prostředky, použití psa, použití 
služební zbraně, povinnost strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně, zvláštní 
omezení. 
 
 

Čl. V 
 

Pracovní poměr 
 
 (1)  Vznik, změny a ukončení pracovního poměru se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku 
práce. 
  
 (2)  Strážník je povinen zachovávat mlčení o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění 
úkolů městské policie nebo v souvislosti s nimi4). 
 
 (3)  Pro přijetí nových příslušníků městské policie se stanovují tato kritéria: 
a) státní občanství ČR 
b) věk  přes 21 let 
c) dobrý zdravotní stav 



d) výpis z rejstříku trestů - bez záznamu 
 

Čl. VI 
 

Účinnost a zrušovací ustanovení 
 
 Tato vyhláška byla schválena městským zastupitelstvem dne  9. 12. 1996 a nabývá účinnosti 
dnem  1. 1. 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Březina                                                                                ing. Ladislav Žížala 
 starosta města                                                                                    zástupce starosty 
 
 
 
Vyvěšeno:   17. 12. 1996 
Sejmuto: 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1)  Nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb. 
2)  § 27 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii 
3)  § 6 - 23 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii 
4)  § 26 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii 
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