Vyhláška č. 5/99, kterou se v Adamově zřizuje Městská policie podle
zákona ČNR č. 553/91 Sb.
Článek 1
Městské zastupitelstvo v Adamově na svém zasedání dne 7. 4. 1992 schválilo ve
smyslu ust. § 36 odst. 1 písm. h, zák. č. 367/90 Sb. o obcích obecně závaznou vyhlášku,
kterou se na základě zák. č. 553/91 Sb. o obecní policii (dále jen zákon) zřizuje Městská
policie v Adamově.
Městské zastupitelstvo v Adamově se usneslo dne 29.4.1999 vydat dle § 36 odst. 1
písmeno f, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 2
Při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku na území města Adamova Městská
policie Adamov zejména
- dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
- odhaluje přestupky, ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky podle §30 odst. 1
písm. a) a b), § 48, § 47, § 49 odst. 1 písm. b) a c) a § 50 zák. ČNR č. 200/90 Sb. o
přestupcích
- ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu spáchaného neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy
silničního provozu a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není
dovoleno.
- upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí
opatření k jejich odstranění
- plní další úkoly dle pokynů starosty města Adamova, Městského zastupitelstva Adamov,
městské rady a vedoucího strážníka městské policie. Úkoly však nesmí být v rozporu s
platnými zákony České Republiky.
Článek 3
Městská policie zajišťuje záležitosti veřejného pořádku prostřednictvím svých
strážníků. Strážníkem městské policie se může stát jen bezúhonný občan ČR, starší 21 let,
psychicky a fyzicky způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona.
Článek 4
a) Strážníci jsou v pracovním poměru k obci a jsou povinni dodržovat organizační řád a
vnitřní směrnice městské policie, se kterými jsou seznámeni a které schvaluje starosta města

Adamova a městská rada. Kontrolu činnosti městské policie provádí starosta města Adamov a
městská rada.
b) Podle § 3 odst. 1 zákona č.553/91 Sb. o obecní policii řídí městskou policii starosta, pokud
zastupitelstvo nepověří řízením městské policie jiného člena obecního zastupitelstva.
c) Městská rada může na návrh starosty města pověřit určeného strážníka plněním některých
úkolů při řízení městské policie (vedoucí strážník). Nelze však pověřit strážníka, který
nepředložil negativní osvědčení podle § 8 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního
soudu České Republiky ze dne 26. 11. 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb. Na návrh
vedoucího strážníka může starosta města jmenovat zástupce vedoucího strážníka.
d) Platový výměr pracovníků Městské policie Adamov bude stanoven v souladu s Nařízením
vlády č. 253/92 Sb.
Článek 5
Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie strážník požívá ochrany
veřejného činitele ve smyslu příslušných ustanovení Trestního zákona (zák. č. 140/61 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
Článek 6
Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie je strážník oprávněn :
- požadovat prokázání totožnosti
- požadovat vysvětlení
- předvést osobu
- odebrat zbraň
- odejmout věc
- zakázat vstup na určitá místa
- otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
- zastavovat vozidla
- vstupovat do živnostenských provozoven
- používat technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
Podrobnosti o právech a povinnostech strážníků městské policie při plnění úkolů městské
policie upravuje zákon.
Článek 7
Při výkonu své pravomoci je strážník městské policie oprávněn použít k ochraně a
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní nebo majetku :
- hmaty,chvaty,údery a kopy sebeobrany
- slzotvorné prostředky
- obušek
- pouta

- úder služební zbraní
- hrozbu služební zbraní
- varovný výstřel ze služební zbraně
- služební zbraň
- psa
- technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
Použití donucovacích prostředků, služební zbraně a psa v podrobnostech stanoví zákon.
Článek 8
Odpovědnost obce za škodu způsobenou strážníky při výkonu jejich pravomocí, jakož
i nároky poškozeného se řídí ustanovením § 24 zákona.
Článek 9
Svoji pravomoc vykonávají strážníci Městské policie Adamov ve stejnokroji, který je
následující:
Letní období
- černé kalhoty
- světlemodrá košile se znakem města Adamov na levé paži a odznak městské policie s
identifikačním číslem na pravé straně hrudníku
- černá vázanka
- černý baret s odznakem městské policie
- černá šestihranná čepice s odznakem městské policie
- černá čepice „baseballka“ s šachovnicovým páskem a odznakem městské policie
- černá obuv
- černé ponožky
Zimní období
- černé kalhoty
- černá bunda do pasu se znakem města Adamova na levé paži a odznakem městské policie s
identifikačním číslem na pravé straně hrudníku a žlutým nápisem městská policie na zádech
- černé šněrovací boty
- černá šestihranná čepice s odznakem městské policie
- černá pletená čepice
- světlemodrá košile
- černý svetr s nápisem městská policie

- černé kožené rukavice
- černá šála
Při výcviku a plnění speciálních úkolů používají strážníci Městské policie Adamov pracovní
oděv. Jedná se o černou kombinézu se znakem města Adamova na levém rukávu , odznakem
městské polici s identifikačním číslem na pravé straně hrudníku a bílým nápisem městská
policie na zádech. Dále černé tričko, bundu párker se znakem města Adamova na levém
rukávu a odznakem městské policie na pravé straně hrudníku.
Článek 10
Mimo službu strážník Městské policie Adamov prokazuje příslušnost k městské policii
průkazem, jehož vzor je uveden v příloze zák. č.553/91 Sb., o obecní policii.
Článek 11
Jednotné prvky stejnokroje strážníků městské policie jsou dány vyhláškou č. 88
Ministerstva vnitra ze dne 4. 4. 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
Článek 12
Při zabezpečování plnění úkolů používá Městská policie Adamov služební motorové
vozidlo se znakem města Adamova na přední kapotě, nápisy Městská policie Adamov a
zvláštním výstražným světelným zařízením, které se smí užívat jen při plnění úkolů městské
policie podle zák. ČNR č. 553/91 Sb. Jednotné prvky označení motorového vozidla jsou
stanovené podle vyhlášky MV č. 88/96.
Článek 13
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem .
Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Adamova č. 5/92.
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