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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
k zajišťování výkonu některých úkolů podle zákona o obecní policii 

uzavřená podle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 3a 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení 
Zastupitelstva města Holešova č. 41/3/ZM/2017 ze dne 26.06.2017 a usnesení Zastupitelstva obce 
Pacetluky č. 18/2017 ze dne 09.06.2017 (dále jen „smlouva“).    

 

Článek I 
Smluvní strany 

 
1.   Město Holešov 
Sídlo:    Masarykova 628, 769 17 Holešov 
IČO:    00287172 
Zastoupené:   Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou města 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu:   19-1624691/0100 
 
a   
 
2.   Obec Pacetluky 
Sídlo:    Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova 
IČO:    00287571 
Zastoupená:   Ladislavem Darebníkem, starostou obce 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 

Článek II 
Předmět smlouvy 

 
Město jako zřizovatel městské policie se zavazuje, že městská policie bude na základě této smlouvy a 
v souladu s ust. § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, přispívat v 
rozsahu níže uvedeném k bezpečnosti v obci. 
 

Článek III 
Rozsah úkolů 

 
1. Městská policie města bude při zachování veškerých práv a povinností strážníka vyplývajících ze 

zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontrolu 
dodržování oprávněnosti vjezdu na účelovou komunikaci mezi obcemi Pacetluky a Bořenovice na 
katastrálním území obcí Pacetluky a Bořenovice – vjezd na povolení OÚ Pacetluky nebo OÚ 
Bořenovice – místní úprava provozu na pozemní komunikaci provedená dopravními značkami 
„B11“ a „E13“ – text „Mimo vozidel s povolením OÚ Bořenovice nebo OÚ Pacetluky“. Městská 
policie bude oprávněna dle platných právních norem vozidla zastavovat, v případě zjištění 
porušení ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění 
pozdějších předpisů, bude městská policie dle platných právních norem řidiče postihovat za 
přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem zpracuje příslušnou dokumentaci a přestupek 
postoupí příslušnému správnímu orgánu. 

2. Úkoly dle předchozího odstavce této smlouvy bude městská policie vykonávat počínaje prvním 
dnem měsíce následujícího poté, kdy bude veřejnoprávní smlouva uzavřena (§ 66c odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), a to v rozsahu 
4 hodin měsíčně. 
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Článek IV 
Zmocnění k výkonu pravomoci 

 
Obec vydá ke dni, kdy bude tato smlouva uzavřena, každému strážníkovi městské policie města, který 
bude vykonávat úkoly uvedené v čl. III. této smlouvy, písemné zmocnění, kterým prokazuje 
oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu 
pravomoci na území obce u sebe. 
 

Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Starosta obce 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 ve shora uvedeném rozsahu.   

2. Město se zavazuje bez prodlení informovat obec o tom, že strážník, kterému bylo vydáno 
písemné zmocnění, již není strážníkem městské policie, resp. pozbyl osvědčení podle zákona o 
obecní policii. 
 

Článek VI 
Úhrada nákladů 

 
1. Veškeré náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů městské policie na katastrálním území 

obce nese město. 

2. Výnos pokut z přestupků zjištěných městskou policií na katastrálním území obce a uložených 
městskou policií v blokovém řízení, příp. správním orgánem města ve správním řízení, je příjmem 
rozpočtu města. 
 

Článek VII 
Doba trvání smlouvy 

 
3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy nabude právní moci. 

4. Smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu Zlínského 
kraje. 

5. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje. 

 

Článek VIII 
Společná ustanovení 

 
1. Smluvní strany zveřejní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 

úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

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

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise a jeden stejnopis smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se 
žádostí o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas k uzavření 
smlouvy podepsanou oběma smluvními stranami zašle krajskému úřadu město Holešov. 
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4. Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 41/3/ZM/2017 ze dne 
26.06.2017 usnesení Zastupitelstva obce Pacetluky č. 18/2017 ze dne 09.06.2017 a pravomocné 
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 
 
 
Holešov dne 11.07.2017  Pacetluky dne 11.07.2017 
 
 
 
 
 
    
Mgr. Rudolf Seifert v. r.  Ladislav Darebník v. r. 
starosta města  starosta obce  
 


