Obecně závazná vyhláška (OZV)
Č. 1/2003
města Kunštát o městské policii (MP)

Městské zastupitelstvo Kunštát schválilo dne
v souladu se zákonem
128/2000 Sb. § 84, odstavec i a dle zákona ČNR 553/1991 o obecní policii v platném znění,
tuto OZV.
Článek l
MP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a to zejména:
a) Dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek města o ochraně veřejného pořádku,
jakož i dalších obecně závazných předpisů a postihuje přestupky proti pořádku ve státní
správě vzniklé:
- neoprávněným státním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze
podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,
- prodáním, podáním nebo jiným umožněním požití alkoholického nápoje osobě zjevně
ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou nebo osobě mladší 18
let, prodáním tabákových výrobků osobám mladším 18 let,
- nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do
míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
zakázáno, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní
komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům
provozu na pozemních
komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží,
kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením
jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních
komunikacích.
b) Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a jejich majetku..
c) Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.
d) Odhaluje přestupky, ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty dle platných předpisů.
e) Upozorňuje právnické a fyzické osoby na zjištěné nedostatky a dle konkrétní situace činí
opatření k jejich odstranění.
f) Ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z úpravy silničního
provozu.
g) Zajišťuje odchyt volně pobíhajících zvířat s umístěním do útulku.
h) Plní další úkoly dle pokynu starosty města, jemuž je podřízen.

Článek 2

Strážníkem (MP) se může stát jen bezúhonný občan ČR, starší 21 let, fyzicky a psychicky
způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle příslušného zákona o obecní policii.
Příslušník MP je odměňován dle platného platového předpisu.
Článek 3

Při provádění zákroků a úkonů vymezených v zákoně k plnění úkolů MP má strážník
postavení veřejného činitele ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona v platném
znění.
Článek 4
Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů je strážník povinen dbát cti, vážnosti a
důstojnosti osob i své vlastní. Při provádění zákroků dle zákona, je strážník povinen poučit
osoby o jejich právech a povinnostech. Strážník při výkonu své pravomoci prokazuje svou
příslušnost k MP stejnokrojem a odznakem MP Kunštát a identifikačním číslem. Při
zákroku mimo pracovní dobu může prokázat svoji příslušnost k MP průkazem MP.
Při provádění zákroků a úkonů je strážník oprávněn:
- Požadovat vysvětlení
- Požadovat prokázání totožnosti
- Předvést osobu
- Odebrat zbraň
- Zakázat vstup na určitá místa
- Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
- Odejmout věc
Podrobnosti upravuje zákon o obecní policii.
Článek 5
Při výkonu své pravomoci je strážník MP oprávněn použít k ochraně a bezpečnosti jiné
osoby, své osoby nebo majetku:
- Hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany
- Slzotvorné prostředky
- Distanční tyč (obušek)
- Pouta
- Úder služební zbraní
- Hrozby služební zbraní
- Varovný výstřel ze služební zbraně
- Služební zbraně
- Psa
Použití donucovacích prostředků v podrobnostech stanoví zákon o obecní policii.

Článek 6

Odpovědnost města za škodu způsobenou strážníkem při výkonu jeho pravomoci jakož i
nároky poškozeného se řídí § 24 zákona o policii.

Článek 7
Tato OZV platí od 1. 4. 2003 a ruší OZV č. 4/92 ze dne 10. 12. 1992.
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