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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 18. září 1996, 

kterou se vyhlašuje úplné znění vyhlášky č. 4/1992, o městské policii, ve znění vyhlášky 

č. 5/1996, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1992 

 
Městské zastupitelstvo města Český 

Krumlov se dne 18. 9. 1996 usneslo vydat 
podle ustanovení § 14, odst. 1, písm. o) a v 
souladu s ustanovením § 36, odst. 1, písm. 
k) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě zmocnění dle ustanovení § 1 a § 27 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
následující obecně závaznou vyhlášku: 

I. 

Základní ustanovení 

1) K zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku v rámci působnosti města 
se zřizuje městská policie. 

2) Počet členů městské policie (dále jen 
„strážník“) stanoví městské zastupitelstvo. 

3) Strážníci jsou v pracovním poměru k 
městu. Jménem města jedná v pracovně-
právních vztazích strážníků starosta. Stráž-
níkem může být pouze osoba splňující pod-
mínky stanovené v § 4 zákona. 

4) Strážníci smí vykonávat povinnosti a 
oprávnění, jen mají-li platné osvědčení o 
splnění stanovených odborných předpokla-
dů, které vydává ministerstvo vnitra České 
republiky nejdéle na dobu tří let. 

5) Městskou policii řídí vrchní velitel. 
Vrchním velitelem městské policie je starosta 
a v době jeho nepřítomnosti zástupce staros-
ty. Městské zastupitelstvo může jmenovat 
vrchním velitelem městské policie i jiného 
člena městského zastupitelstva. 

6) Městská rada může pověřit plněním 
některých úkolů při řízení městské policie 
určeného strážníka (dále jen „velitel městské 
policie“) a vydat další předpisy o vnitřní or-
ganizaci městské policie. 

Vedením městské policie nelze pověřit 
strážníka, který nepředložil negativní osvěd-
čení podle § 8 zák. č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních organiza-
cích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších 
předpisů. 

II. 

Úkoly městské policie 

Strážníci při zabezpečování místních zá-
ležitostí veřejného pořádku zejména: 

a) dohlížejí na dodržování obecně závaz-
ných právních předpisů o ochraně veřejného 
pořádku včetně městských vyhlášek, 

b) přispívají k ochraně bezpečnosti osob 
a majetku, 

c) dohlížejí na dodržování pravidel ob-
čanského soužití, 

d) odhalují přestupky, ukládají a vybírají v 
blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž 
projednávání je v působnosti města Český 
Krumlov, dále za přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu spáchané 
neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z 
místní úpravy silničního provozu a za pře-
stupky spáchané stáním vozidla na chodní-
ku, kde to není dovoleno, 

e) upozorňují fyzické a právnické osoby 
na zjištěné nedostatky a podle konkrétní 
situace činí opatření k jejich odstranění, 

f) plní úkoly uložené jim velitelem, 
g) spolupracují s orgány Policie ČR a Vo-

jenské policie. 

III. 

Povinnosti strážníků 
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1) Strážník je povinen 
a) dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i 

své vlastní, 
b) poučit osoby o jejich právech, provádí-li 

zákrok nebo úkon, spojený se zásahem do 
jejich práv a svobod, 

c) v mezích zákona provést zákrok, úkon 
nebo učinit jiné opatření, je-li důvodné pode-
zření z páchání trestného činu, přestupku 
nebo jiného správního deliktu, 

d) při výkonu své pravomoci prokázat pří-
slušnost k městské policii stejnokrojem s 
odznakem městské policie, identifikačním 
číslem a názvem města, 

e) při provádění zákroku, pokud to pova-
ha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpo-
vídající výzvy, 

f) i mimo pracovní dobu v mezích zákona 
provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatře-
ní, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, 
je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kte-
rým je bezprostředně ohrožen život, zdraví 
nebo majetek. V tomto případě se strážník 
prokáže průkazem strážník městské policie.  

g) prokázat svoji příslušnost k městské 
policii ústním prohlášením „městská policie“, 
a to v případě, jestliže okolnosti zákroku ne-
bo jiného opatření neumožňují, aby strážník 
prokázal svoji příslušnost k městské policii 
průkazem. Průkazem městské policie se 
strážník prokáže ihned, jak to okolnosti zá-
kroku nebo jiného opatření dovolí. 

h) oznámit policii nebo jinému příslušné-
mu orgánu podezření, že byl spáchán trest-
ný čin nebo přestupek 

i) poskytnout v rozsahu svých úkolů po-
moc osobám, které o ni požádají, 

j) zachovávat mlčenlivost o skutečnos-
tech, se kterými se seznámil při plnění úkolů 
městské policie nebo v souvislosti s nimi, a 
to i poté, kdy přestal být strážníkem 

2) Podrobnosti o povinnostech strážníků 
stanoví zákon. 

3) Strážník není povinen provést zákrok k 
plnění úkolů, jestliže: 

- je pod vlivem léků nebo jiných látek, kte-
ré závažným způsobem snižují jeho schop-
nost jednání, 

- k jeho provedení nebyl odborně vyško-
len ani vycvičen a povaha zákroku takové 
odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje 

- by jeho provedení bylo v rozporu s opat-
řeními policie nebo jiných ozbrojených bez-
pečnostních sboru. 

IV. 

1) Strážník je oprávněn při provádění zá-
kroků a úkonů k plnění úkolů městské policie 

a) požadovat vysvětlení (§ 11 zákona), 
b) požadovat prokázání totožnosti (§ 12 

zákona), 
c) předvést osobu (§ 13 zákona), 
d) odebrat zbraň (§ 14 zákona), 
e) zakázat vstup na určená místa (§ 15 

zákona), 
f) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 

16 zákona) 
g) použít technických prostředků k zabrá-

nění odjezdu vozidla (§ 17a zákona) 
h) zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal 

přestupek proti plynulosti a bezpečnosti sil-
ničního provozu (§ 17b zákona) 

i) vstupovat v živnostenských provozov-
nách v prodejní nebo provozní době do 
všech prostor určených pro zákazníky (§ 17c 
zákona). 

j) rozhodovat o odstranění překážky sil-
ničního provozu, zejména je-li tvořena 

k) vozidlem (§ 2, odst. 1, písm. c) zákona) 
k) ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty 
za přestupky (§ 2, odst. 2 a 3 zákona),  

l) použít k přesunu motorového vozidla 
nebo motocyklu, 

m) na základě rozkazu vrchního velitele 
použít k přesunu jezdeckého koně. 

2) Strážník je oprávněn k ochraně bez-
pečnosti jiné osoby nebo své vlastní nebo 
majetku, k zabránění výtržnosti, rvačce nebo 
jinému jednání, jimž je vážně narušován 
veřejný pořádek, použít donucovací pro-
středky. 

Donucovacími prostředky jsou: 
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobra-

ny, 
b) slzotvorné prostředky, 
c) obušek, 
d) pouta, 
e) úder služební zbraní, 
f) hrozba služební zbraní, 
g) varovný výstřel ze služební zbraně, 
h) technické prostředky zabránění odjez-

du vozidla. 
Namísto nebo vedle donucovacích pro-

středků je strážník oprávněn použít též psa. 
3) Donucovací prostředky, psa a služební 

zbraň nesmí strážník použít při zákroku proti 
těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě 
se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou a 
osobě mladší patnácti let, vyjma případů, 
kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje 
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život a zdraví strážníka nebo jiné osoby ne-
bo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí 
nelze odvrátit jinak. 

4) Zákon stanoví podmínky uplatnění 
oprávnění podle odst. 1), použití donucova-
cích prostředků a psa podle odst. 2) a pod-
mínky použití služební zbraně. 

V. 

1) Strážníci jsou povinni v pracovní době 
nosit stejnokroj městské policie (dále jen 
„stejnokroj“). Mimo pracovní dobu jej mohou 
nosit pouze se souhlasem velitele nebo v 
případě, kdy jsou povinni podle zákona pro-
vést zákrok nebo učinit jiné opatření. 

2) Jednotné prvky stejnokroje: 
- kravata černé barvy a bunda, sako nebo 

plášť černé barvy nebo košile s krátkým ru-
kávem bleděmodré barvy 

- nárameníky v barvě bundy, pláště, saka 
nebo košile s krátkým rukávem bez jakého-
koliv označení 

- pokrývka hlavy černé barvy 
- pásky na pokrývce hlavy se čtverci v bílé 

a tmavomodré barvě uspořádanými pravi-
delně ve více řadách tak, aby se barvy 
čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, 
umístěná viditelně po celém obvodu pokrýv-
ky hlavy 

- odznak na čelní části pokrývky hlavy ve 
tvaru kruhu bílé barvy s tmavomodrým mezi-
kružím, v horní části mezikruží je v opisu 
zlatě ražené slovo „Městská“ a v jeho dolní 
části slovo „Policie“ 

3) Jednotné prvky označení motorových 
vozidel:  

- bílá barva vozidla 
- tmavomodrý nápis „Městská policie“ 

umístěný po obou bočních stranách a na 
zadní části vozidla. Na předních dveřích vo-
zidla je pod nápisem uveden název Města 
Český Krumlov 

- pro označení motocyklu obce používa-
ného k plnění úkolů městské policie platí 
ustanovení odst. 3 přiměřeně 

4) Letní stejnokroj strážníka tvoří tyto vý-
strojní součástky: 

- čepice šestihranná černá, 
- obuv černá letní, 
- obuv „kanady“, 
- bunda pásová černá (kožená), 
- bunda pásová letní, 
- kalhoty pánské a dámské letní, 
- kravata na gumu, 
- kravata vázací, 

- košile s krátkým rukávem, 
- košile s dlouhým rukávem, 
- lodička, 
- letní dámská sukně,  
- svetr, 
- šortky dámské, 
- kombinéza s nápisem „Městská policie“ - 
baret černé barvy 
5) Zimní stejnokroj strážníka tvoří tyto vý-

strojní součástky: 
- čepice šestihranná černá, 
- kulich, 
- boty „kanady“ zimní, 
- bunda pásová zimní, 
- kalhoty pánské a dámské zimní, 
- kravata na gumu, 
- kravata vázací, 
- košile s dlouhým rukávem, 
- rukavice, 
- zimní dámská sukně, 
- svetr, 
- šála, 
- kombinéza,  
- černý baret. 
6) Součástí stejnokroje je odznak MP, 

umístěný na pravé straně prsou, identifikační 
číslo umístěné pod odznakem, městský znak 
s názvem města umístěný na levém záloktí a 
název „Městská policie“ umístěný nad měst-
ským znakem. 

 7) O nošení stejnokroje s ohledem na 
roční dobu a počasí rozhoduje velitel měst-
ské policie. 

VI. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vy-
hlášení, s výjimkou oddílu V, který nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 1998. 

 
 

Antonín Princ, v. r. 
místostarosta 

 
Ing. Jan Vondrouš, v. r. 

starosta 
 

 
 


