Materiál číslo: 28

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 25.04.2016
Předkládá Ing. Šikula Václav - místostarosta
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
Organizační řád Městské policie Tišnov, dle přílohy č. ..... zápisu.
pověřuje
ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, na návrh 1. místostarosty
města Ing. Václava Šikuly pana Jiřího Sokola (nar. 24.4.1963), jakožto vedoucího
pracovníka městské policie plněním úkolů při řízení obecní policie stanovených
v Organizačním řádu Městské policie Tišnov.
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Anotace
V souvislosti s pověřením Ing. Václava Šikuly řízením Městské policie Tišnov a organizační
změnou ve složení městských strážníků, je třeba upravit organizační řád včetně ustanovení
nového vedoucího pracovníka městské policie. K 31.12.2015 ukončil pracovní poměr pan
Miroslav Kettner, do 29.2.2016 fungovala městská policie v počtu 1 strážník (pan Jiří Sokol),
od 1.3.2016 nastoupila paní Iveta Klepáčková. V souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii je nutné ustanovit vedoucího pracovníka městské policie a pověřit ho
plněním úkolů dle organizačního řádu.
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ POLICIE TIŠNOV
I.
Úvodní ustanovení.
V souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, vydává Zastupitelstvo města Tišnova Organizační řád Městské policie
Tišnov (dále jen „MP“). Tento organizační řád se vztahuje na všechny zaměstnance
města Tišnova zařazené do MP Tišnov. Organizační řád upravuje vnitřní organizaci
MP a vymezuje úkoly při jejím řízení, jakož i úkoly městské policie obecně.

II.
Organizační a řídící struktura MP.
1) MP jakožto orgán obce zřídilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání
dne 28.4.2014 obecně závaznou vyhláškou č. 3/2014 s účinností od 1.6.2014
(§ 1 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů).
2) MP tvoří starosta nebo pověřený člen Zastupitelstva města Tišnova, vedoucí
městské policie (dále jen „VMP“), strážník, popřípadě čekatel (§ 1a zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů).
3) MP řídí starosta nebo pověřený člen Zastupitelstva města Tišnova. Je
nadřízen všem ostatním zaměstnancům MP Tišnov.
4) Vedoucí MP je osoba splňující podmínky § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb.
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kterou pověřilo Zastupitelstvo
města Tišnova úkoly při řízení MP uvedenými v tomto Organizačním řádu.
5) Strážník je zaměstnanec města zařazený do MP a splňující podmínky § 4
odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Čekatel je zaměstnanec města zařazený do MP a splňující podmínky § 4 odst.
1, písm. a) - e) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů.

III.
Úkoly vedoucího městské policie
1) VMP je určeným strážníkem podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který je nadřízen všem
zaměstnancům města Tišnova zařazených do MP Tišnov a zároveň podřízený
starostovi nebo pověřenému členu Zastupitelstva města Tišnova.
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2) VMP plní zejména tyto úkoly:
a) komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku, samostatně plní dílčí
úkoly při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v souvislosti
s rozšířenou odpovědností při výkonu služby,
b) řídí přímý výkon služby strážníků, kontroluje a upřesňuje výstroj a výzbroj,
služební pomůcky, poskytuje strážníkům odbornou pomoc,
c) organizuje, řídí, kontroluje, plánuje a odpovídá za výkon služby a činnost
podřízených strážníků,
d) vede předepsanou služební dokumentaci, administrativní a interní pomůcky
hlídky,
e) zodpovídá za vedení, archivaci a zálohování dat a dokumentace, která se
vede v elektronické podobě, a za jejich dostupnost pro potřeby MP a
kontrolních orgánů,
f) odpovídá za materiálně technické vybavení hlídky, jakož i za jejich
hospodárné využívání všemi podřízenými strážníky v rámci hlídky,
g) plní úkoly technického dohledu nad služebním vozidlem, pokud těmito úkoly
nepověří jiného strážníka,
h) připravuje podklady k uzavření dohody o spolupráci na úseku zajišťování
místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR, státními orgány a
organizacemi, jakož i návrhy veřejnoprávních smluv v oblasti působnosti MP,
i) podílí se na metodické činnosti MP,
j) dbá na zvyšování odborných znalostí a dovedností, fyzickou připravenost,
místní a osobní znalost strážníků a čekatelů a působí na jejich morální
bezúhonnost,
k) zpracovává jednou ročně zprávu o činnosti MP a tuto předkládá Radě města

IV.
Úkoly městské policie
MP plní zejména úkoly v oblastech:
1) zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti
města, pokud tak stanovuje zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, nebo
zvláštní zákon,
2) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
3) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
4) přispívá v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii,
nebo jiným zákonem, k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
5) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
6) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných
právních předpisů a činí opatření k nápravě.
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V.
Spolupráce MP s ostatními složkami.
1) Při plnění svých úkolů spolupracuje MP s PČR.
2) V případě vzniku mimořádných událostí pak spolupracuje se
Integrovaného záchranného systému.

složkami

3) Při zajištění veřejného pořádku a dopravy při konání kulturních, sportovních
a jiných společenských akcích, spolupracuje s dobrovolnými organizacemi
a spolky.

VI.
Závěrečné ustanovení.
1) Organizační řád nabývá účinnosti schválením Zastupitelstvem města Tišnova
dne 25.4.2016 usnesením č. ……...
2) VMP je povinen prokazatelně seznámit všechny strážníky a čekatele s tímto
řádem.
3) Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance města Tišnova
zařazené do MP.
4) Dnem účinnosti tohoto organizačního řádu se ruší Organizační řád Městské
police Tišnov přijatý zastupitelstvem ze dne 23.6.2014.

_______________________
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova
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