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Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou
č. 7/2005,

o městské policii

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo a vydává dne 29. 9. 2005, v souladu
s ust. F3 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 1 odst. 1) a 8, 27 odst. 2) zákona č. 553/1991 sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o městské
policii:

Čl. I
Základní ustanovení

1.

2.

3.

Ve mestě Kralupy nad Vltavou byla obecně závaznou vyhláškou města ze dne 20. 2. 1992
zřízena s účinností od 21. 2. 1992 Městská policie Kralupy nad Vltavou (dále jen
,,městská policie"), se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hálkova čp. 991 .
Městsl«.á policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštní zákon.
V souladu s ust. § 3 odst. l) a 2) zákona č. 553/1991 sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, řídí městskou policii starosta města, pokud zastupitelstvo města
nepověří řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města. Rada města může
pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka
(ředitel městské policie).

Čl. 2
Podrobnosti o stejnokroji strážníků městské policie

1. Služební stejnokroj strážníka městské policie tvoři černá pokrývka hlavy se znakem
o městská policie a šachovnicí modrobílé barvy, košile modré barvy, černé triko s nápisem
městská policie, černý svetr, černá kravata, černá bunda, černá pláštěnka s nápisem
městská policie, černé kalhoty (ženy možnost cemé sukně), černé ponožky, černé boty,
čemá pracovní kombinéza s nápisem městská policie, slavnostní uniforma, reflexnf vesta
s nápisem městská policie a zimní doplňky (rukavice, šála apod.), dále viz ústrojový řád
městské policie.
Stejnokroj v přechodném období a chladném poěasí upřesní ředitel městské policie
dle konla?étní situace, přičernž ?ze stanovit kombinaci stejnola?oje pro letní a zimní
období.

2.
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Čl. 3
Podrobnosti o nošení stejnokroje strážníka městské policie

Součásti stejnolaaoje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.
Strážníci jsou povinni a oprávněni nosit stejnolaaoj městské policie pouze v pracovnf
době při výkonu své pravomoci. Výjimky povoluje ředitel městské policie.
Strážníci vícečlem'ié hlídky musí být ustrojeni a upraveni jednotně.
Podle ročního období a s přihlédnutím na počasí, popřípadě v budovách, kde to podmínky
umožňují, mohou strážníci vykonávat pravomoci městské policie v košili bez bundy.
Na košili a bundě musí mít však vždy znak městské policie s identifikačním čislem
a na rukávu v záloktí nášivku se znakem městské policie.

5. Při výcviku a plnění speciálnfch úkolů mohou strážníci pro výkon pravomoci městské
policie používat černou kombinézu s nápisem ,,Městská policie" na zádech. Tu mohou
používat i v kombinaci se stejnolaaojem uvedeným v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky,
a to pouze se souhlasem ředitele městské policie. Vždy však musí být stejnokroj vybaven
znal<em městské policie na pravé straně hrudnfku spolu s identifikačním číslem.

1.
2.

3.
4.

Čl. 4
Přechodná a závěreěná ustanovení

1. Povinnosti a práva městské policie a strážníků městské policie vzniklá a založená před
účinností této obecně závazné vyhlášky zůstávají nedotčena.

2. Touto obecně závaznou vyhlášl«.ou se ruší obecně závazná vyhláška města Kralupy
nad Vltavou č. 3/97 o městské policii, ze dne 29. 9. 1997.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Dnem vyhlášení je den jejílio vyvěšení na úřední desce MěÚ.

3.
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