MĚSTO CHABAŘOVICE
Obecně závazná
v y h l á š k a č. 2/2000
o zřízení městské policie

Městské zastupitelstvo Chabařovice se dne 21. 8. 2000 usneslo podle § 1 odst. l
a § 27 odst. 2 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o obecní policii“) a podle § 14
odst. l písm. o), § 16 odst. l a § 36 odst. l písm. f) a k) zákona ČNR č. 367/1990
Sb., o obcích (obecní zřízení v platném znění), vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek l
Základní ustanovení
(1) Město Chabařovice zřizuje k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku městskou policii, jejímž sídlem je Husovo náměstí čp. l, Chabařovice.

Článek 2
Pracovní poměr strážníků
(1) Strážníci jsou v pracovním poměru k městu. Jménem města jedná v
pracovněprávních vztazích strážníků starosta. Strážníkem může být pouze osoba
splňující podmínky stanovené v § 4 zákona o obecní policii.
(2) Městskou policii řídí starosta města a v době jeho nepřítomnosti pověřený
člen městského zastupitelstva.
(3) Městská rada může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské
policie určeného strážníka a vydat další předpisy o vnitřní organizaci městské
policie.

Článek 3
Stejnokroj
(1) Strážníci jsou povinni v pracovní době nosit stejnokroj městské policie (dále
jen „stejnokroj“). Mimo pracovní dobu strážník při provádění zákroku prokáže
příslušnost k městské policii průkazem městské policie, pokud není oblečen ve
stejnokroji. Mimo pracovní dobu může strážník nosit stejnokroj jen se
souhlasem starosty města.
(2) Stejnokroj strážníků odpovídá jednotným prvkům, které stanovuje prováděcí
předpis k zákonu o obecní policii.
(3) Součástmi stejnokroje jsou odznak městské policie umístěný na pravé straně
prsou, identifikační číslo umístěné pod odznakem, městský znak s názvem
města a název „Městská policie“ na záloktí obou rukávů.
(4) O nošení stejnokroje s ohledem na roční dobu a počasí rozhoduje osoba,
která řídí městskou policii.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města
Chabařovice č. 5/1992 o zřízení útvaru městské policie.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti, s ohledem na naléhavý obecný zájem, dnem
22. 8. 2000.
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