Příloha č. 8
Organizace městské policie a vymezení působnosti strážníků
Pojem a postavení
Obecní policie je orgánem obce. Jejím hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Byla zřízena zastupitelstvem města OZV
č. 2/1999.
Městskou policii tvoří ozbrojená uniformovaná jednotka, v jejímž čele stojí vedoucí strážník,
jmenovaný zastupitelstvem města. Vedoucí strážník městské policie odpovídá za soustavné
zvyšování úrovně městské policie a přitom se opírá o podněty vlastních zaměstnanců,
občanů i o zkušenosti ostatních měst České republiky. Při plnění úkolů spolupracuje městská
policie s Policií ČR, odbory Městského úřadu a orgány státní správy.
Vedoucí strážník městské policie
Zodpovídá za činnost a chod městské policie. Do funkce ho jmenuje a odvolává v souladu
s ustanovením § 3, odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zastupitelstvo města.
Vedoucí strážník je nadřízen všem městským strážníkům města a za její činnost odpovídá
starostovi, zastupitelstvu a radě města. Při výkonu funkce je vázán zákony, jinými právními
předpisy a usneseními zastupitelstva a rady města. Vedoucí strážník odpovídá za
ekonomickou, technickou, provozní, majetkovou a organizační správu městské policie.
Ostatní povinnosti vedoucího strážníka jsou vymezeny pracovní náplní.
Velitel hlídky
Velitele hlídky určuje vedoucí strážník a je přímo podřízený vedoucímu strážníkovi městské
policie. Je nadřízený druhému strážníkovi v hlídce. Zodpovídá za chod hlídky při služební
činnosti na území města Horažďovice a v přidružených obcích a za správné řešení událostí.
Strážníci městské policie
Strážník je veřejným činitelem, který vykonává své povolání jako zaměstnanec obce.
Povinnost každého strážníka městské policie je se seznámit se všemi úkoly, právy
a povinnostmi, které mu z funkce vyplývají a které musí bezpodmínečně dodržovat.
Strážníci postupují v souladu s ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
a dalšími zákonnými normami. Zajišťují veřejný pořádek ve městě Horažďovice
a v přidružených obcích, ochranu majetku a bezpečnost osob a další činnosti v souladu
s ustanovením § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Účast občanů v pomoci městské policii
Rozvoj aktivity občanů je jeden z nejdůležitějších faktorů práce městské policie a dále je
nástrojem pro zlepšení forem práce a jejich metod. Strážníci městské policie se opírají při
své práci o zkušenosti a podněty občanů, širokou měrou rozvíjí činnost v úsilí o zajištění
čistoty a pořádku ve městě.
Vztah městské policie k Policii ČR
Strážníci městské policie a příslušníci policie ČR úzce spolupracují ve všech otázkách, které
se týkají zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Oba tyto orgány si nejsou
vzájemně podřízeny, úkoly zajišťují samostatně a podle potřeby si vzájemně pomáhají.
Oblasti vzájemné spolupráce mezi oběma složkami jsou stanoveny koordinační dohodou
o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku, jejíž hlavní zásady a formy projednává vedoucí strážník
s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR Horažďovice.

