
Krajský soud v Hradci Králové
pobočka v Pardubicích
Sukova tř. 1556
530 50 Pardubice

V Brně dne 29. 08. 2016

K číslu jednacímu: 00X 00/2016

Věc:     Doplnění dokumentu k Žalobě jednací číslo (spisová značka) 00X 00/2016.
Návrh na zařazení a provedení předmětného dokumentu jako důkazu Žalobce.

Přílohy: Dokument „Správní řád a obecní policie (právní stav k 1. 1. 2015) vydán Ministerstvem
vnitra, odborem bezpečnostní politiky (strany 0-8, dostupné též on-line na webové stránce
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/soubor/spravni-rad-a-obecni-policie-1-1-2014-pdf.aspx

Vážený soude!

Dovolte, abych pozdravil a předložil doplňující dokument k Žalobě ze dne 11. 07. 2016, kterou jste
zařadili pod jednací číslo (spisovou značku) 00X 00/2016 a současně navrhl, aby byl zařazen a proveden
jako důkaz Žalobce.

Výše zmíněný dokument je vydán Ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky a Žalobce se
domnívá, že jeho obsah je relevantní k výše uvedené Žalobě. 

Dle názoru Žalobce jsou informace v něm uvedené závaznými pokyny pro výkon služby vlasti pro
strážníky obecní policie, ale i pro jiné orgány posuzující postup, jednání a případně i pochybení strážníků
obecní policie.

Pro úplnost Žalobce konstatuje, že výše zmíněný dokument obsahuje následující informace:

Obecně ………………..  je dále  nutno uvést,  že místní  působnost  obecní policie je dána hranicí
území obce, která tento orgán obce zřídila (s výjimkou specifických veřejnoprávních smluv podle § 3a,
§ 3b a §3 c zákona o obecní policii) - k tomu viz komentář k § 11 správního řádu.

Pokud by přesto strážník byl nucen se pohybovat mimo hranice území obce, která obecní policii
zřídila nebo na území obce, která není účastníkem veřejnoprávní smlouvy podle zákona o obecní policii
……………………….. by však neměl oprávnění strážníka podle zákona o obecní policii a musel by proto
vystupovat bez stejnokroje,  služební zbraně, bez motorového vozidla s instalovanými jednotnými prvky
apod. To znamená, že by např.: a) nemohl vykonávat povinnosti a oprávnění strážníka daná mu zákonem
a to ani v případě, kdyby se přímo setkal s případným protiprávním jednáním

Při realizaci oprávnění obecní policie uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 1.5., obsažených ve
správním řádu může strážník plnit své povinnosti a využívat svá oprávnění daná mu zákonem o obecní
policii pouze na území obce, která obecní policii zřídila, nebo na území obce (obcí), které mají uzavřenu
specifickou veřejnoprávní smlouvu podle § 3a, § 3b a § 3c zákona o obecní policii. 

Mimo území těchto obcí strážník nemůže využít povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní
policii (oprávnění nosit zbraň, stejnokroj, použít donucovací prostředky), může zde vystupovat pouze jako
úřední osoba ve smyslu správního řádu.

Předložený materiál  potvrzuje  pochybení  strážníků  obecní  policie  v daném případě,  oprávněnost
Žaloby a  Žalobcovo  přesvědčení,  že  v  rámci  platných  zákonů,  předpisů  a  norem nezbývá  soudu,  než
rozhodnout ve prospěch Žalobce a zrušit žalované Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Děkuji a jsem s pozdravem

podepsán
Žalobce
Číkus
Ulice
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Narozen DD. MM. YYYY
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