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Městská policie

„Stacionární měření rychlosti – Mladé Buky“

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
výkonu některých úkolů podle zákona o obecní policii dle předloženého
návrhu, která ruší a nahrazuje dosavadní veřejnoprávní smlouvu s jejím
dodatkem.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu některých úkolů
podle zákona o obecní policii dle předloženého návrhu, která ruší a
nahrazuje dosavadní veřejnoprávní smlouvu s jejím dodatkem.

Důvodová zpráva:
Město Trutnov uzavřelo s městysem Mladé Buky veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu
některých úkolů podle zákona o obecní policii – měření rychlosti projíždějících vozidel v obou
směrech komunikace u přechodu pro chodce u křižovatky silnice I. třídy č. 14 se silnicí III. třídy
č. 01413 a místní komunikací vedoucí do obce Mladé Buky. Veřejnoprávní smlouva je uzavřena s
platností do 31.05.2018. S ohledem na skutečnost, že v roce 2014 došlo k prodlení s úpravou
dopravního značení, což byla podmínka pro plnění smlouvy, zahájil radar měření rychlosti vozidel
02.08.2014 a radar byl převzat do provozu městskou policií 30.09.2014. Dle smlouvy se společností
GEMOS CZ, s. r. o., by měl být radar v provozu po dobu 4 let od uvedení měřícího zařízení do
provozu, tj. do 30.09.2018. S ohledem na zájem městyse Mladé Buky z důvodu, že v prostoru měření
rychlosti došlo ke zklidnění dopravy, se navrhuje prodloužení veřejnoprávní smlouvy do 31. 12. 2022
a za tím účelem uzavření nové veřejnoprávní smlouvy.
Přílohy:
návrh veřejnoprávní smlouvy
Provoz radaru je hrazen z rozpočtu městské policie. Samotné uzavření veřejnoprávní smlouvy nemá
vliv na rozpočet. Vliv na rozpočet bude mít následné uzavření smlouvy s dodavatelem radaru.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 13.11.2017

viz parafa
Podpis ředitele: Mgr. Radek Svoboda v. r.

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi městem Trutnov a městysem Mladé Buky – zajišťování
výkonu některých úkolů podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii
Město Trutnov
sídlo: Slovanské nám. 165, Trutnov, IČ: 00278 360
bank. spojení: KB Trutnov, č.ú. 9005-124601/0100
e-mail: podatelna@trutnov.cz tel.: 499 803 111
zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
a
Městys Mladé Buky
sídlo: Mladé Buky, Krkonošská 186, IČ: 002778149
bank. spojení: KB č.ú. 4723601/0100
e-mail: starosta@mestysmladebuky.cz tel.: 499 873 139
zastoupené: starostkou městyse Mgr. Lucií Potůčkovou
uzavírají veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu některých úkolů podle
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, takto:
I.
Městská policie Trutnov (dále jen "městská policie") bude na základě této smlouvy na území městyse
Mladé Buky vykonávat měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím automatizovaného
technického prostředku používaného bez obsluhy. Měření rychlosti bude prováděno po dobu účinnosti
smlouvy na místech schválených Policií ČR v obou směrech na silnici I/14 v městysu Mladé Buky.
II.
Městská policie bude vykonávat úkoly městské policie stanovené v článku I. a v ustanovení § 2 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a to konkrétně dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích v počtu 2 strážníků, kteří budou na služebně městské policie vyhodnocovat
zaznamenané přestupky v období od účinnosti této smlouvy do 31.12.2022, v rozsahu stanoveném
zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony.
III.
Městysu Mladé Buky v souvislosti s instalovaným zařízením nevznikají žádné náklady. Město Trutnov
poskytuje tuto službu městysu Mladé Buky zdarma.
IV.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022. Tuto smlouvu lze před uplynutím uvedené
doby zrušit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
V.
1. Tato smlouva ruší a nahrazuje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Trutnov a městysem Mladé
Buky o zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii č. 33/VS/2013, která byla schválena
rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sp. zn. 12968/VZ/2013, v právní moci dne
18.07.2013 a dále ruší a nahrazuje dodatek veřejnoprávní smlouvy mezi městem Trutnov a městysem
Mladé Buky č. 14/VS/2014, který byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
sp. zn. 23495/VZ/2014, v právní moci dne 18.02.2014.
2. Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obcích, zákonem o obecní policii a správním
řádem.
3. Účastníci této veřejnoprávní smlouvy prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážně
míněnou vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani za nevýhodných podmínek.

4. Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. 2017-doplnit/5
ze dne 11.12.2017 a v souladu s usnesením Zastupitelstva městyse Mladé Buky č. doplnit /2017 ze
dne doplnit 2017.
5. Tato smlouva je uzavřena a účinnosti nabývá dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dvě pro město Trutnov, jedno pro městys Mladé
Buky a jedno vyhotovení pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Trutnově dne

V Mladých Bukách dne

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnov

Mgr. Lucie Potůčková
starostka městyse Mladé Buky

