
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

         konané dne 12.12.2018 

 

 

Schválení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy 

o činnosti Městské policie Lysá nad Labem  

na území obce Starý Vestec 

 

 
Rada města projednala dne 28.11.2018:        

Usnesení č. 780  Rada města 

 

I. r e v o k u j e 

usnesení RM č. 559 ze dne 07.08.2018, 

         

II. b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na 

území obce Starý Vestec, 

 

III. d o p o r u č u j e  Z M 

schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na 

území obce Starý Vestec. 

Termín: 12.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

I. r e v o k u j e 

usnesení ZM č. 128 ze dne 07.08.2018. 

 

II. s c h v a l u j e 

Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na 

území obce Starý Vestec. 

 

 

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

 



 

 

KMÚ + Odbor dopravy     Rada města Lysá nad Labem 

        dne  28.11.2018 

 

 

Schválení  Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy 

o činnosti Městské policie Lysá nad Labem  

na území obce Starý Vestec 
  

Zpráva se předkládá z důvodu:        

výměny stacionárního radaru za automatizovaný technický prostředek    

      

Zprávu vypracoval:       

Ing. Alena Novotná – VO OD 

Ing. Miloš Dvořák, tajemník      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

 

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

 

I. r e v o k u j e 

usnesení RM č. 559 ze dne 07.08.2018. 

         

II. b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na 

území obce Starý Vestec. 

 

III. d o p o r u č u j e  Z M 

schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na 

území obce Starý Vestec. 

Termín: 12.12.2018 

 

 

 

        Podpis předkladatele: 

 

 

        Podpis starosty nebo  

        místostarosty: 

 

                                                                                        

                                                                                               Podpis tajemníka: 

 



 

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Město Lysá nad Labem uzavřelo v roce 2009 s obcí Starý Vestec veřejnoprávní smlouvu o 

činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec. Městská policie dle 

smlouvy kontrolovala dodržování rychlosti vozidel na katastrálním území obce Starý Vestec 

pomocí stacionárního radaru, který dodala firma Czech radar a.s. Radar je v provozu od ledna 

2012 a jeho technický stav je za zenitem. Město Lysá nad Labem v roce 2018 vysoutěžilo 

právnickou osobu Camea s.r.o., která do Starého Vestce dodala  nové zařízení - 

automatizovaný technický prostředek, který bude předávat informace o rychlosti Městské 

policii v Lysé nad Labem. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít novou veřejnoprávní smlouvu 

mezi Městem Lysá nad Labem a obcí Starý Vestec, resp. změnit smlouvu dodatkem. 

 

Důvodem uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy je, že v odstavci II. je uvedeno, že měření 

probíhá pomocí stacionárního radaru. Nyní bude měření prováděno automatizovaným 

technickým prostředkem. Formální změnou je změna v osobě starosty města Lysá nad Labem. 

 

Dne 07.08.2018  na jednání RM a téhož dne na ZM z důvodu úspory času proběhlo schválení 

návrhu nové smlouvy, které teprve po schválení bylo zasláno ke konzultaci na KÚ. Vcelku 

jednoznačné úpravy se však setkaly s nesouhlasem paní JUDr. Malé. Proto byl o pomoc 

požádán pan Mgr. Dostál, který text s paní JUDr. Malou text „vyladil“ do předkládané 

podoby. Usnesení ke schválení původního textu je nutno revokovat a schválit nové znění tak, 

jak je uvedeno v příloze. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM 07.08.2018. Usnesení č. 559: Rada města 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území 

obce Starý Vestec, 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 07.08.2018 ke schválení. 

 

ZM 07.08.2018. Usnesení č. 128: Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  

předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území 

obce Starý Vestec. 

 

Návrh řešení: 

Doporučeno  ZM schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie 

Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v komisích či výborech. 

Právník města p. Mgr. Dostál konzultoval návrh s paní JUDr. Malou z KÚSK. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nebude čerpáno z výdajů rozpočtu města.  

 

Příloha: Dohoda o změně VPS 

 



 

DOHODA O ZMĚNĚ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

č. KÚ/10/8/SP 
 

o činnosti Městské policie Lysá nad Labem 

na území obce Starý Vestec 

 
podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obecní policii“) 

 

ÚČASTNÍCI SMLOUVY 

1. Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23 

289 22 Lysá nad Labem 

IČ: 00239402 

zastoupené starostou města Ing. Karlem Otavou 

 

2. Obec Starý Vestec  

289 16 Přerov nad Labem 

IČ: 00640590 

zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Mocem 

 

Účastníci smlouvy uzavřeli Veřejnoprávní smlouvu č. KÚ/10/8/SP, která byla schválena 

zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 25. 11. 2009, zastupitelstvem obce Starý Vestec 

dne 3. 2. 2010 a Krajským úřadem Středočeského kraje dne 15. 6. 2010. Účastníci smlouvy se 

dohodli na změně Veřejnoprávní smlouvy č. KÚ/10/8/SP, přičemž tato nově zní: 

 

I. 

PŘEDMĚT A ROZSAH ČINNOSTI 

 

1. Město Lysá nad Labem zřídilo podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskou policii Lysá nad Labem (dále 

jen MěP).  

2. Předmětem činností MěP Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec je dohled na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dle § 2 písm. d) zákona o 

obecní policii, a to v rozsahu kontroly dodržování rychlosti vozidel na území obce 

Starý Vestec pomocí automatizovaného technického prostředku používaného bez 

obsluhy a zjišťování přestupků ve smyslu § 125c a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Provoz užívaného měřícího zařízení nevyžaduje přítomnost strážníka v místě měření, 

MěP však může během účinnosti smlouvy provádět kontrolu měřícího zařízení 

nacházejícího se na území obce Starý Vestec. 

4. Rozsah činnosti je časově nepřetržitý. 

 



 

II. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Její platnost zaniká písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 

s šestiměsíční výpovědní dobou a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce, 

který následuje po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválených Krajským 

úřadem Středočeského kraje v souladu s § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 

ZPŮSOB ÚHRADY NÁKLADŮ 

1. Obec Starý Vestec nehradí náklady na zabezpečení činnosti dle této smlouvy. 

2. Příjmy z činnosti dle této smlouvy jsou příjmem města Lysá nad Labem. 

IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každý 

účastník smlouvy obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení obdrží Krajský úřad 

Středočeského kraje, který podle § 3a odst. 2 zákona o obcích uděluje souhlas. 

2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 

udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy nabude právní moci. 

3. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, 

že ji žádný z účastníků neuzavíral v tísni či za nevýhodných podmínek. 

 

Schváleno na zasedání zastupitelstva města Lysá nad Labem dne ………………... 

 

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Starý Vestec dne  .........................  

 

Schváleno Krajským úřadem Středočeského kraje dne  ...............  pod č.j.  .............  

 

 

 ..............................................                                                    ............................................  

Ing. Zdeněk Moc, starosta                    Ing. Karel Otava, starosta 

 Starý Vestec       Lysá nad Labem 

 

 

Rozdělovník 

Výtisk č.1 Město Lysá nad Labem 

Výtisk č.2 obec Starý Vestec 

Výtisk č.3 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

   


