
 
 

V e ř e j n o p r á v n í    s m l o u v a 
 

na výkon agendy městské policie 
dle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Město Blovice 
Zastoupené: starostou města panem Bc. Robert Zelenka 
Adresa: Masarykovo náměstí 143, 336 01  Blovice 
Bankovní spojení: KB Přeštice, č. ú. 19-124361/0100 
IČO: 00256455 
(dále jen „město Blovice“) 
 

2. Město Nepomuk 
Zastoupené: starostou města panem Ing. Jiřím Švecem 
Adresa: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 0725628399/0800 
IČO: 00256986 
(dále jen „město Nepomuk“) 
 
 
 
 

II.   Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je provádění měření 
rychlosti vozidel úsekovým měřením Městskou policií Blovice  vyplývající z ust. § 79a 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), dále z ust. § 2 písm. d 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na území města 
Nepomuk a oznamování zjištěných skutečností v souladu s ust. § 74 odst. 1 písm. f. 
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

2. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 
24.9.2020 a usnesení Zastupitelstva města Blovice ze dne 25.11.2020.  

3. Městská policie Blovice  zřízená na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů, bude na základě této smlouvy vykonávat úkoly 
stanovené touto veřejnoprávní smlouvou na území města Nepomuk. 



4. Úkoly dle této smlouvy bude Městská policie Blovice vykonávat počínaje prvním dnem 
měsíce následujícího po uzavření této smlouvy.  

5. Starosta města Nepomuk vydá strážníkovi Městské policie Blovice písemné zmocnění, 
kterým bude tento prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na území města Nepomuk. 
Toto zmocnění je povinen mít strážník při výkonu činnosti u sebe. 

 
 
 

III. Úhrada náklad ů 
 

1. Podíl na nákladech spojených s výkonem úkolů Městské policie Blovice na území města 
Nepomuk dle této smlouvy nese město Nepomuk a byl smluvními stranami stanoven ve 
výši 50,- Kč za každé jednotlivé oznámení zjištěných skutečností dle čl. II. bod 1  této 
smlouvy.  
 

2. Město Nepomuk se touto smlouvou zavazuje, že uhradí městu Blovice náklady dle bodu 
1,  a to na podkladě faktury, kterou jednou měsíčně vystaví a městu Nepomuk zašle 
město Blovice. Úhrada bude ze strany města Nepomuk uskutečněna nejpozději ve lhůtě 
do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury, a to platbou na bankovní účet města 
Blovice (KB Přeštice č.ú. 19-124361/0100),  variabilní symbol bude uveden ve faktuře. 

 
 
 

IV. Doba trvání smlouvy 
 

       Smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2021. 
 
 
 

V. Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

 
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 

úředních deskách svých městských úřadů po dobu nejméně 15 dnů. 
 
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 

městských úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.  
 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž město Blovice obdrží jeden 

stejnopis, jeden stejnopis obdrží město Nepomuk a jeden stejnopis, včetně příslušných 
příloh obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.  

 
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Blovice, usnesení 

Zastupitelstva města Nepomuk a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského 
kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy. 

 
 



 
6. Osobami oprávněnými jednat za smluvní strany při realizaci této smlouvy jsou za město 

Nepomuk i město Blovice  rovněž  místostarosta a tajemník městského úřadu. 
 
7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení 

smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje.  
 

8. Tato smlouva ruší a nahrazuje veřejnoprávní smlouvu uveřejněnou dne 15. 1. 2020 ve 
Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 1/2020 pod č. 1/VS/2020. 

 
 
 
 
 
V Blovicích dne                   V Nepomuku dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------           --------------------------------------------------- 
                   Bc. Robert Zelenka     Ing. Jiří Švec 
             starosta města Blovice                                              starosta města Nepomuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


