
Pořadové číslo:  23/8 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Mgr. Jana Hrubá , právník Kanceláře primátora 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 

10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o 

Městské policii v Přerově, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997, a to ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 78. schůzi konané dne 27.1.2022 usnesením č. 2909/78/11/2022 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění pozdějších předpisů, a to 

dle návrhu na usnesení.  

 

Městská policie Přerov 

Městská policie Přerov souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky dle návrhu na usnesení. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje Radě města Přerova schválit změnu obecně závazné vyhlášky dle 

návrhu na usnesení. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Městská policie v Přerově byla zřízena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 o Městské policii v 

Přerově, a to s účinností od 1.4.1992. Obecně závazná vyhláška č. 1/92 o Městské policii v Přerově 

byla nahrazena Obecně závaznou vyhláškou č. 10/1995 o Městské policii v Přerově (účinnost od 

13.12.1995), která byla následně novelizována Obecně závaznou vyhláškou č. 9/1997 (účinnost od 

1.1.1998). 

  

Z výše uvedeného je zřejmé, že obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie v Přerově je již 

poměrně starého data a po novelizaci provedené Obecně závaznou vyhláškou č. 9/1997 upravuje  

  

- zřízení Městské policie (článek I) 

- stejnokroj strážníka (článek II) a 

- řízení Městské policie (článek III). 

  

S ohledem na změnu právních předpisů upravujících problematiku obecní policie (zákon č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 418/2008 Sb. k provedení zákona o 

obecní policii, ve znění pozdějších předpisů) včetně zákonné úpravy problematiky stejnokroje 

strážníka (§ 9 odst. 3 zákona o obecní policii ve spojení s § 14 vyhlášky č. 418/2008 Sb.) a řízení 

obecní policie (§ 3 zákona o obecní policii), je vhodné zrušit články II a III Obecně závazné vyhlášky 

č. 10/1995 Sb., neboť již neodpovídají právní úpravě provedené citovanými právními předpisy. Jak je 

uvedeno výše, náležitosti stejnokroje strážníka a problematika řízení obecní policie jsou upraveny 

přímo v zákoně o obecní policii, resp. ve vyhlášce č. 418/2008 Sb. 

  

Dle § 9 odst. 3 zákona o obecní policii stejnokroj strážníka nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem 

vymezeným zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákonem č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně a zákonem č. 13/1993 Sb., celním zákonem). Jednotné prvky 

stejnokroje strážníka, od kterých se nelze odchýlit, jsou upraveny v § 14 vyhlášky č. 418/2008 Sb.  

  

Dále je navrhována úprava úvodního článku I Obecně závazné vyhlášky č. 10/1995, neboť ustanovení 

odst. 2 (určení sídla Městské policie Přerov) a odst. 3 (možnost zrušení Městské policie Přerov obecně 

závaznou vyhláškou vydanou Zastupitelstvem města Přerova) jsou s ohledem na stávající legislativu i 

metodiku Ministerstva vnitra ČR nadbytečné.  

  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je navrhováno Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o Městské policii v Přerově č. 

10/1995, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/1997, a to ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové 

zprávy. Po účinnosti této obecně závazné vyhlášky budou zrušeny články II a III Obecně závazné 

vyhlášky č. 10/1995, které jsou již zastaralé a nadbytečné, a upraveno (zredukováno) znění článku I 

tak, jak je popsáno výše.  

  

Rovněž je navrhováno zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška o Městské policii v Přerově č. 10/1995, neboť její znění je již zcela překonáno. 

  

Přílohy:  

  

- Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o Městské 

policii v Přerově, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997 

  

- Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o Městské policii v Přerově 

  

- Obecně závazná vyhláška č. 9/1997, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Městské policii v Přerově 

č. 10/1995  

 

 


