ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEHLIVOSTI
Čestné prohlášení o spolehlivosti je vyžadováno v souladu s ustanovením § 4b odst. (4)
zákona č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
(ZoOP).

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa bydliště:

Dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

čestně prohlašuji,
že jsem se nedopustil(a) níže uvedených jednání, která jsou dle § 4b odst. (1) ZoOP
považována za jednání v rozporu s posláním strážníka obecní (městské) policie, kdy
spolehlivým pro účely ZoOP není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně
pravomocně uznán vinným z přestupku:
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
na úseku obrany České republiky,
proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití,
proti majetku,
na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně
zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně
lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
g) na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel
zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního
právního předpisu*) nebo
h) podle § 28 odst. (1) nebo (2) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dále čestně prohlašuji, že údaje nezbytné pro posouzení spolehlivosti uvedené v tomto
čestném prohlášení jsou správné.

V..................................... dne ........................................

..............................................
vlastnoruční podpis
*)

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

