Veřejnoprávní smlouva
o výkonu některých činností obecní policie

Na základě usnesení Rady města Holešova č. 91/5/RM/2019 ze dne 04.03.2019 a
usnesení Zastupitelstva obce Ludslavice č. 2019/04/10 ze dne 06.05.2019 uzavírají
níže uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany
město Holešov
Masarykova 628, 769 01 Holešov
IČO: 00287172
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Seifertem
(dále jen „město Holešov“)
a
obec Ludslavice
adresa Ludslavice 31, PSČ 768 52
IČO: 00287466
zastoupená starostou Vojtěchem Adamíkem
(dále jen „obec Ludslavice“)
II.
Předmět smlouvy
1) Předmětem této veřejnoprávní smlouvy 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 Holešov jako zřizovatel Městské policie v Holešově (dále jen „městská
policie“) se zavazuje zajistit výkon některých níže sjednaných činností městské
policie na území obce Ludslavice která nemá obecní policii zřízenou, a to v rozsahu
vymezeném touto smlouvou.

III.
Smluvní rozsah činností a úkolů
1) Městská policie Holešov bude při zachování veškerých práv a povinností strážníka
vyplývajících ze zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
provádět:

a) měření rychlosti vozidel na katastrálním území obce Ludslavice. V případě zjištění
porušení ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve
znění pozdějších předpisů, bude městská policie dle platných právních norem vozidla
zastavovat a řidiče postihovat za přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem
zpracuje příslušnou dokumentaci a přestupek postoupí příslušnému správnímu
orgánu. Dále vyrozumí příslušný správní orgán o spáchání přestupku spadajícího do
bodového hodnocení;
b) kontrolu dodržování dopravního značení, zejména respektování dopravních
značek „Zákaz vjezdu“ a pravidel pro zastavení a stání vozidel na území obce
Ludslavice. V případě zjištění porušení ustanovení § 4 písm. c) nebo § 27 zákona č.
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, může městská
policie dle platných právních předpisů vozidla zastavovat a řidiče postihovat za
přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem zpracuje příslušnou dokumentaci a
přestupek postoupí příslušnému správnímu orgánu
2) Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů dle čl. III odst. 1.
této smlouvy odpovídá město Holešov. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě,
která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala, nebo jdeli o škodu způsobenou protiprávním jednáním strážníka městské policie.
3) Starosta obce Ludslavice se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude
účinnost, každému strážníkovi městské policie písemné zmocnění, kterým strážník
bude prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na katastrálním území obce
Ludslavice ve shora uvedeném rozsahu.
Čl. IV
Úhrada nákladů
1) Veškeré náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů městské policie na
katastrálním území obce Ludslavice nese město Holešov.
2) Výnos pokut z přestupků zjištěných městskou policií na katastrálním území obce
Ludslavice a uložených městskou policií v blokovém řízení, příp. správním orgánem
města Holešova ve správním řízení, je příjmem rozpočtu města Holešova.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit písemnou
dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli z nich. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající
výpověď Krajskému úřadu Zlínského kraje.
2) Městská policie začne vykonávat činnosti uvedené v článku III. smlouvy od dne
nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní. Informaci o
uzavření této smlouvy a o jejím předmětu zveřejní smluvní strany způsobem
umožňující dálkový přístup po celou dobu platnosti této smlouvy.
2) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky
schválenými oběma smluvními stranami, jejichž uzavření podléhá souhlasu
krajského úřadu.
3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Holešově dne 21.05.2019

Mgr. Rudolf Seifert
starosta města Holešov

V Ludslavicích dne 21.05.2019

Vojtěch Adamík
starosta obce Ludslavice

