Vyhláška města Letovice č. 15/93
o zřízení městské policie
Město Letovice po schválení městským zastupitelstvem dne 16. 12. 1993 vydává podle § 1
zák. ČNR č. 553/1991 Sb. O obecní policii, § 14 odst. 1 písmeno o/, § 36 písm. E a k zák.
ČNR č. 410/1992 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie.

1.
1) Městské zastupitelstvo Letovice zřizuje městskou policii.
2) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
města. Jde zejména o následující činnost:
a) dohlíží na dodržování obecně závazných předpisů vzhledem k ochraně veřejného
pořádku,
b) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
c) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
d) odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem ČNR č. 553/91 Sb. též ukládají a
vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky,
e) upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace
činí opatření k jejich odstranění.
3) Městská policie při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.
4) Pracovníci městské policie (dále jen strážníci) ukládají a vybírají v blokovém řízení
pokuty za přestupky, jejichž projednání je v působnosti města Letovice.
5) 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.

2.
1) Městskou policii řídí starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty.
2) Mimo obecně závazných předpisů se strážníci řídí organizačním řádem městské policie.
3) Městská rada pověřuje jednoho ze strážníků velitelem městské policie, jehož úkoly
vyplývají z organizačního řádu.

3.
1) Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii
stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem s názvem obce, popřípadě
služebním průkazem.

2) Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod
odznakem obecní policie.
3) Stejnokroj se skládá z těchto součástí: kalhoty., čepice, boty, bunda, kravata a opasek jsou
černé barvy, košile je světle modrá s krátkým nebo dlouhým rukávem. Nášivka s názvem
obce a nápisem Městská policie se nosí na záloktí rukávu. Na opasku strážník nosí
výzbroj.

4.
Úkoly městské policie, oprávnění, povinnosti, používání donucovacích prostředků a
ostatních náležitostí se řídí ustanoveními zák. č. 553/91 Sb. O obecní policii.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994

Ing. Josef Mizerovský
zástupce starosty

Bohuslav Kuda
starosta města

