MESTO VYSSI BROI)

obecné závazná whláška č. 412007

o Městské policii

a o podrobnostech steinokroie

strážníkůa ieho nošení

Zastupitelstvo Města VyššíBrod se na svém zasedání dne 16.4,2007 usneslo vydat na základě
$ 1 odst.l. a $ 27 zákona ČNn č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějšíchpředpisů a
v souladu s ustanovením $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.12812000 Sb. o obcích
(obecnÍ zÍízení)ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecné závaznou lyhlášku ( dále jen

lyhláška)

C t. I
Zá|ďadní ustanovení

l.
2'

Městskou policii zřídilo zastupitelstvo Města VyššíBrod dne 14.3.1994
Učelem této vyhlášky je upravit právní poměry městské policie tak, aby byly v souladu
s obecně závaznými předpisy.

Čl. z

Působnost
Městská policie ve VyšŠímBrodě je zřízenák zabezpečenímístních zá|ežitosti veřejnélro
pořádku a rámci působnosti Města VyššíBrod.

čl. s
Řízení
1.

2.

Městská policie je řizená starostou města VyŠšíBrod' pokud Zastupitelstvo města nepověří
řízenín městské policie jiného člena Zastupitelstva města VyššíBrod.
Rada města VyššíBrod pověřuje plněním některých úkolůpři řízení městské policie
určenéhostráŽníka ( dále vedoucí stráŽník).

Čt.

l

Povinnosti a oprávnění strážníků
Pravonroci, povinnosti a činnost městské policie jsou vymezeny zákonem č. 553/1991 Sb., o
obecní policii' ve znění pozdějšíchpředpisů a zvláštnímizákony.

Čl. s
Stejnokroj

a

jeho nošení

|. Základní stejnokroj

obsahuje jednotné prvky stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra
č.88i l996 Sb'' kterou se provádí zákon o obecní policii.

2. Stejriokroj městské policie tvoří:

a)
b)
c)

3'

bunda do pasu s odepínacívloŽkou černébarvy

kalhoty černébarvy
košile bleděmodré barvy ( krátký, dlouhý rukáv)
cl) kravata černébarvy Se Sponou' v létě moŽnost rozha|enky
e) opasek s přezkou
0 boty čerrrénízkénebo vysoké, ponoŽky černébarvy
g) pokrývka lrlavy černébarvy _ brigadýrka
h) alternaci kalhot a bundy u Žen tvoří dámský komplet černébarvy
i) nárarrreníky v barvě černé.u košile v barvě bleděmodré
BliŽšíspecifikaci druhů stejnokrojů. dalšíchvýstrojních součástí,vybaverrí avýzbroj

4.

5.

stráŽníků stanový vnitřní organizačnípředpis městské policre
označeníste^jnokroje:
a, každá svrchní část stejnokrojeje opatřena na levém záloktí nášivkou s nápisem
,' Městská policie VyššíBrod.. a znakem Města Vyššítsrod
b. odznak policie s identifikačním číslemneumistěn na pravé straně prsou svrchní
části stejnokroje
StráŽníci městské policie nosí stejnokroj v pracovní době' Mimo pracovní dobu jej mclhou
nosit pouze se souhlasem velitele, nebo v případě, kdyjsou povinni podle zákonaprovést
zákrok nebo učinit jiná opatření.

Čt. o

Vnitřní organizačnípředpisy městské policie
I.

2

Vnitřní organizačnípředpisy městské policie upravují zejména:
a) podrobr'rosti o výstrojníclr součástkách a jejich nošení
b) rozsah pravonroci a povinnosti vedoucího stráŽníka a upravujejeho pracovnívzÍah
k osobě která řídíměstskou policii
c) vedení dokumentace vyplývající z činnosti městské policie
Vnitřní organizačnípředpisy rněstské policie sclrvaluje Rada města VyššíBrod.

Čl.l
Zrušovacíustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecrrě závazná vyhláška Města VyššíBrod č.
4l1994 o obecní policii.

cl.

8

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostpatnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhIášení.
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