
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů 
obecní policie

uzavřená dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
a dle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
v

Město Zamberk
zastoupené starostou města Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou 
IČ;00279846
se sídlem Masarykovo nám. 166, Žamberk
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Žamberk, č.ú. 19-1321320309/0800 
(dále též jen „město“)

Obec Helvíkovice
zastoupená starostkou obce Bc. Janou Kolářovou 
IČO: 00580929
se sídlem Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Žamberk, č. ú.: 107489301/030(í j 
(dále též jen „obec“)

Cl. 1.

Tato veřejnoprávní smlouva

je uzavřena dnem....^ ‘^^2-
.......................................................5

kdy nabylo právní moci rozhodnutí 

krajského úřadu Pardubického kraje

Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále též jen „smlouva") je úprava 
vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných 
činností obecní policie na území jiné obce, která obecní policii nezřídila.

2. Město jako zřizovatel Městské policie v Žamberku (dále též jen „městská policie") se 
zavazuje zajistit výkon některých níže sjednaných úkolů městské policie na území 
obce Helvíkovice, která nemá obecní policii zřízenou.

3. Obec se zavazuje zaplatit za níže sjednaných podmínek městu úhradu nákladů 
spojených s výkonem některých úkolů obecní policie městskou policií na jejím území.

Cl. II.
Smluvní rozsah úkolů a související ustanoveni

1. Městská policie bude vykonávat pro obec úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve zněm' pozdějších předpisů, zákonem 
ě. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších



předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména;

a) Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek obce vydaných na úseku místních 
záležitostí veřejného pořádku,

b) hlídkovou činnost k zabezpečení veřejného pořádku,
c) odchyt toulavých psů a jejich transport do příslušného zařízení (útulku),
d) přispívat k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména měření rychlosti vozidel, 
pořizování záznamů o tomto měření na území obce a zastavovám' vozidel, jestliže 
řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího 
se bezpečnosti silničního provozu,

e) v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na území obce 
výkon okamžitého měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím 
certifíkovaného zařízení určeného k měření a dokumentaci rychlosti motorových 
vozidel (dále též jen „stacionární měřič rychlosti“).

2. Hlídková činnost k zabezpečení veřejného pořádku bude prováděna na základě 
osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby obce; v případě bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle čl. II. bod 1. písm. d) této 
smlouvy bude činnost prováděna na základě dohody se starostou obce.

3. Počet strážníků, kteří plní úkoly na území obce Helvíkovice je pět, přičemž svou 
činnost budou jednotliví strážníci vykonávat v počtu a časovém rámci dle rozpisu 
služeb. Úkoly pro hlídku městské policie stanoví velitel městské policie po dohodě 
s kontaktní osobou obce.

4. V případě použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně je strážník povinen 
vyrozumět bez zbytečného odkladu starostu obce a starostu města.

5. V případě odchytu toulavých psů provede městská policie výjezd k odchytu toulavého 
psa pouze na základě osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby obce. Obec 
je povinna zajistit si pobyt odchyceného psa v útulku. V případě, že nebude zajištěno 
umístnění odchyceného psa v útulku odpovídajícímu platné legislativě 
ve veterinární oblasti, je strážník městské policie oprávněn odmítnout provedení 
odchytu psa. Město prohlašuje, že k plnění činnosti podle tohoto odstavce jsou 
strážníci městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vyškoleni a jsou 
držiteli povolení Krajské veterinární správy Pardubického kraje číslo CZ 53710646 
k odchytu toulavých a opuštěných zvířat.

6. Měření rychlosti dle čl. II. bod 1 písm. e) této smlouvy bude prováděno na silnici
I. třídy č. 11 na území obce výhradně na místech určených Policií ČR.

7. Provoz stacionárního měřiče rychlosti je zpravidla bezobslužný a nevyžaduje 
přítomnost strážníka v místě měření.

8. Město poskytne obci bezplatně statistické údaje o provozu v měřeném úseku (viz čl.
II. bod 6. této smlouvy), budou-li mu známy. Statistické údaje budou poskytovány 
zpětně za uplynulý rok trvání smlouvy, a to ve formátu, který umožní stacionární 
měřič rychlosti.

9. Obec se zavazuje poskytnout městu součinnost potřebnou k instalaci stacionárního 
měřiče rychlosti, jeho uvedení do provozu a k výkonu činnosti, která je předmětem 
smlouvy.



10. Kontaktními osobami obce jsou starosta a místostarosta obce.

11. Výnos veškerých pokut uložených městskou policií je příjmem rozpočtu města 
Zamberk.

12. Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených touto 
smlouvou v obci odpovídá město.

13. Starosta obce se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti, každému 
strážníkovi městské policie písemné pověření, které bude obsahovat údaje v souladu 
sust. § 3c odst. 5 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na území 
obee ve shora uvedeném rozsahu.

14. Spojení na městskou policii: ul. Nádražní 833, 564 01 Žamberk, tel. 775 580 581, 
e-mail: policie@zamberk.eu, velitel Patrik Lauterbaeh, datová schránka: ia9b3gu.

Cl. III.
Úhrada nákladů

1. Náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů městské policie na území obce uvedené 
v článku II. bod 1. písm. a) - e) této smlouvy nese obee, měření rychlosti vozidel 
a pořizování záznamů o tomto měření na území obce Helvíkoviee dle čl. II. bodu 1. 
písm. d) této smlouvy se poskytuje bezplatně.

2. Za výkon úkolů uvedený v čl. II. bod 1. písm. a) - c) této smlouvy se obec zavazuje 
uhradit městu náklady ve výši 350 Kč za každou i započatou hodinu činnosti jednoho 
strážníka městské polieie a náhradu za použití silničního motorového vozidla; výše 
náhrad za používání vozidla a náhrad za spotřebované pohonné hmoty bude stanovena 
dle obecně závazných právních předpisů.

3. Město bude náklady spojené s výkonem sjednanýeh úkolů městské policie uvedených 
včl. II. bod 1. písm. a) - c) této smlouvy vyúčtovávat a fakturovat obci vždy 
do 20. dne každého kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Faktura bude 
mít veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu. Součástí faktury bude 
časový rozpis odpracovaných hodin, v případě odchytu psů bude ve faktuře uveden 
počet odchytů.

4. Obec se zavazuje uhradit fakturované náklady dle předchozího bodu tohoto článku 
této smlouvy vždy bezhotovostním převodem na účet města uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti 14-ti dnů ode dne doručení faktury obci. 
V případě prodlení s úhradou nákladů ve vyfakturované výši je obec povinna zaplatit 
městu úrok z prodlení dle platné právní úpravy.

5. Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie dle čl. II. bod 1. písm. e) této 
smlouvy na území obee včetně nájemného za technologické zařízení, nákladů 
na pořízení a provoz SW vybavení na automatizované zpracování přestupků a nákladů 
spojených se zadokumentováním přestupků hradí město.

6. Výnosy z úhrady provedené provozovatelem vozidla na základě výzvy k úhradě 
určené částky a výnosy pokut uložených v souvislosti s okamžitým měřením rychlosti 
(včetně pokut uložených příkazem na místě) na území města dle čl. II. bod 1 písm. e) 
této smlouvy jsou příjmem města, a to v souladu s čl. II. bodem 11 této smlouvy.



Cl. IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
lze ukončit výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní doba činí tři měsíce 
a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.

2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

3. Městská policie zaěne vykonávat úkoly popsané věl. II. bod 1. písm. a) - d) této 
smlouvy dnem uzavření této veřejnoprávní smlouvy, úkoly popsané v č. II. bod 1. 
písm. e) této smlouvy začne vykonávat nejdříve dnem 01.08.2022.

4.

Cl. V.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření 
na svých úředních deskách po dobu 15 dnů.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na svých úředních deskách 
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3. Smlouva může být změněna písemnou dohodou smluvních stran, která podléhá 
souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje.

Touto smlouvou, resp. dnem právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, se ve smyslu ust. § 167 
odst. 1 písm. b) zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ruší 
Veřejnoprávní smlouva ě. 1/2009 uzavřená mezi Městem Zamberk a obcí Helvíkovice 
o výkonu některých ěinností obecní policie, která byla uzavřena dne 30.06.2009, kdy 
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ě.j. KrÚ 
30626/2009 a Dodatek ě. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2009 o výkonu některých 
činností obecní policie, který byl iKavřen dne 23.05.2014, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 30104/2014.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom obdrží město, obec 
a Krajský úřad Pardubického kraje společně se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Žamberk 
ě. 103/2022-RADA/4553 - 103. Rada města ze dne 12.05.2022 a usnesení 
Zastupitelstva obce Helvíkovice ě. 286 ze dne 23.05.2022, kterými byla tato 
veřejnoprávní smlouva schválena a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.

6.

V Žamberku dne 07.06.2022 V Helvíkovicích dne 07.06.2022


