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VÚ-7/MUCS/5472/2019/OTJ/TAJ 
MUCS/11157/2022/OTJ/TAJ 

PID: DXUX3OP3QU1B 
Veřejnoprávní smlouva 

č. _______________  
 

o výkonu některých úkolů městské policie podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, v platném znění, a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění   

 

I. 

Smluvní strany 

město Česká Skalice 

IČO: 00272591  

sídlem: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice  

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka  

zastoupené ve věcech technických: Pavel Včeliš, velitel městské policie 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 9005-2420551/0100 

 

a 

 

obec Velká Jesenice 

IČO: 00273163 

sídlem: Velká Jesenice 200, 552 24  Velká Jesenice 

zastoupená: Petr Jeništa, starosta 
 

 

společně též jen jako „smluvní strany“. 

 

II. 

Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností 

smluvních stran při výkonu níže sjednaných činností městské policie na území jiné obce, která 

obecní policii nezřídila. 

2. Město Česká Skalice jako zřizovatel Městské policie Česká Skalice se zavazuje zajistit výkon níže 

sjednaných úkolů městské policie na území obce Velká Jesenice, která nemá obecní policii 

zřízenu.  

3. Městská policie Česká Skalice bude na základě této veřejnoprávní smlouvy na území obce Velká 

Jesenice vykonávat měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím laserového měřiče 

rychlosti, a vykonávat další úkoly obecní/městské policie v plném rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu.  

4. Městská policie Česká Skalice je oprávněna využít výstupů (dat) z měřiče rychlosti k dohledu nad 

bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a vykonávat činnosti s tím spojené 

v rozsahu stanoveném zákony, včetně bezodkladného řešení přestupků na vhodném místě na 

území obce Velká Jesenice. Městská policie Česká Skalice je oprávněna v souvislosti i s dalšími 

úkoly výše uvedenými vykonávat i činnosti s tím spojené v rozsahu stanoveném zákony, včetně 

bezodkladného zákonného řešení přestupků na vhodném místě na území obce Velká Jesenice.     

5. Úkony výše specifikované budou prováděny po dobu účinnosti této veřejnoprávní smlouvy na 

území obce Velká Jesenice; měření rychlosti bude prováděno na pozemních komunikacích na 

území obce Velká Jesenice na úsecích schválených Policií ČR (§ 79a zákona č. 361/2000 Sb., o 

silničním provozu). 

6. Výše uvedené úkoly bude Městská policie Česká Skalice provádět každý kalendářní měsíc na 

základě osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby obce Velká Jesenice - starosty nebo 
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místostarosty obce Velká Jesenice, resp. v rozsahu dle dohody velitele městské policie Česká 

Skalice s touto kontaktní osobou obce Velká Jesenice, a to v nepravidelných časových úsecích tak, 

aby byl zajištěn účel, pro který byla veřejnoprávní smlouva uzavřena. Výkon služby však bude 

vždy v rámci stanovené pracovní doby městské policie Česká Skalice.   

7. Výše uvedené úkoly bude Městská policie Česká Skalice provádět ve složení dvou svých strážníků 

(dvoučlenná hlídka). 

8. Obec Velká Jesenice se zavazuje vydat nejpozději ke dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti (čl. 

IV. odst. 3.), každému strážníkovi Městské policie Česká Skalice písemné pověření udělené 

starostou obce Velká Jesenice, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu 

pravomoci/úkolů na území obce Velká Jesenice, v rozsahu dle této veřejnoprávní smlouvy (§ 3c 

odst. 4 a 5 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii).       

9. Město Česká Skalice se zavazuje vždy do 12. dne následujícího kalendářního měsíce informovat 

písemně obec Velká Jesenice o výkonu služby Městské policie Česká Skalice dle této smlouvy na 

území obce Velká Jesenice za předchozí kalendářní měsíc, tj. bude předkládat Výkaz o činnosti 

Městské policie Česká Skalice při výkonu služby v obci Velká Jesenice (dále jen „Výkaz“), který 

bude obsahovat datum a čas výjezdu, počet strážníků při výjezdu a přehled úkonů na území obce 

Velká Jesenice učiněných.    

 

III. 

Úhrada nákladů  

 

1. Za výkon služby specifikované v čl. II. této veřejnoprávní smlouvy se obec Velká Jesenice 

zavazuje hradit městu Česká Skalice úplatu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu této služby 

(výkonu úkolů). Úplatu za příslušný měsíc uhradí obec Velká Jesenice na účet města Česká 

Skalice uvedený v této veřejnoprávní smlouvě, a to do 15 dnů ode dne přijetí faktury od města 

Česká Skalice. Faktura bude předkládána měsíčně jako příloha Výkazu uvedeného v čl. II. odst. 9. 

této veřejnoprávní smlouvy.   

2. Výnosy z činnosti/služby (výnosy z pokut) dle předmětu této veřejnoprávní smlouvy náleží městu 

Česká Skalice [§ 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů].   

 

IV. 

Doba trvání smlouvy  

 

1. Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena (nabude platnosti) dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy nabude právní 

moci (§ 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve spojení s § 164 odst. 3 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád).   

3. Městská policie Česká Skalice bude vykonávat úkoly/službu dle této veřejnoprávní smlouvy od 

prvního dne měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy; k tomuto 

prvnímu dni měsíce následujícího také nabude tato veřejnoprávní smlouva účinnosti.     

4. Tato veřejnoprávní smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní 

lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. O účinné výpovědi veřejnoprávní smlouvy budou 

smluvní strany bezodkladně informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  

 
V. 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato veřejnoprávní smlouva v plném rozsahu nahrazuje 

Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami dne 17. 10. 2011 (den nabytí právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 30. 9. 2011, č. j. 

16906/VZ/2011, o udělení souhlasu s veřejnoprávní smlouvou).    
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2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými zástupci obou smluvních stran, a odsouhlasenými Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje (§ 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici).    

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto veřejnoprávní smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád.  

4. Tato veřejnoprávní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech 

obdrží každá ze smluvních stran, a jeden stejnopis bude zaslán Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.  

5. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření (čl. IV. odst. 

2.) na úřední desce svého obecního/městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů; smluvní strany 

umožní dále každému přístup k této veřejnoprávní smlouvě po jejím uzavření na svém 

obecním/městském úřadu [§ 66c odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích]. 

6. Po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy smluvní strany uveřejní vhodným způsobem (úřední 

deska, internetové stránky obce atp.) informaci o uzavření této veřejnoprávní smlouvy, resp. o 

zřízení/užití automatického technického systému k pořizování záznamu (§ 24b odst. 2 zákona č. 

553/1991 Sb., o obecní policii).      

7. Přílohu této veřejnoprávní smlouvy tvoří výpis usnesení Rady města Česká Skalice a výpis 

usnesení Zastupitelstva obce Velká Jesenice k schválení této veřejnoprávní smlouvy, a 

pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením 

této veřejnoprávní smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato veřejnoprávní smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a 

vážně míněnou vůli; veřejnoprávní smlouvu si přečetly, rozumí jejímu obsahu, souhlasí s jejím 

obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo projednáno Radou města Česká Skalice na její 24. 

schůzi dne 16.11.2022 a schváleno usnesením č. RM/24/714/11/2022. 

10. Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo projednáno Zastupitelstvem obce Velká Jesenice na 

jeho 5. zasedání dne 13.12.2022 a schváleno usnesením č. 17/5/2022.   
 

 

 

 

V České Skalici dne                                  Ve Velké Jesenici 

 

 

 

 

__________________                                           __________________ 

za město Česká Skalice                                           za obec Velká Jesenice  

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka                             Petr Jeništa, starosta 
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