Obecně závazná vyhláška města Kadaně
č. 2/08

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 28. února 2008 usnesením č. 50/2008 vydalo
v souladu s ustanovením § 10 písmena a) a § 84 odst. 2 , písm. o) zákona č.128/2000Sb.,o obcích
( obecní zřízení ) ,ve znění pozdějších předpisů a podle § 1odst. 1 a § 27 odst. 1 a 2 zákona
č.553/1991 Sb., o obecní polici,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon ),tuto obecně
závaznou vyhlášku

Čl.1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města a obsahuje:
a) zřízení městské policie,úkoly městské policie
b) způsob vnějšího označení a odznaky městské policie ,vzory služebních stejnokrojů
zaměstnanců města zařazených do městské policie ( dále jen strážník )a zvláštního barevného
provedení a označení služebních vozidel.

Čl.2
Zřízení městské policie
1) Zastupitelstvo města Kadaň zřizuje v zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti města městskou policii, která je orgánem města.
Sídlem městské policie je Chomutovská 1254 ,Kadaň.Městská policie se zřizuje na dobu
neurčitou.
2) Při výkonu svých povinností a oprávnění se strážníci řídí zákonem ČNR 553/1991 Sb., včetně
prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č.88/1996 Sb., kterou se provádí
zákon o obecní policii.

Čl.3
Způsob vnějšího označení strážníků
1) Strážníci,kteří nosí služební stejnokroj,jsou na rukávu ( záloktí ) stejnokroje označeni
rukávovým znakem , který tvoří znak města Kadaně se slovy „ Kadaň - Městská policie „
v tmavomodrém orámování na bílém podkladě.Vyobrazení rukávové nášivky je uveden
v příloze 1 .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) zákon č.13/1997Sb.,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších změn a doplňků

2) Strážníci,kteří nosí služební stejnokroj pro cyklisty a kombinézu,jsou ,vedle označení
rukávovým znakem v odstavci 1,dále označeni na bundě ( stejnokroj pro cyklisty )
a kombinéze bílým nápisem“MĚSTSKÁ POLICIE“,který tvoří bílá písmena na černém
podkladě.Vyobrazení nápisu je uvedeno v příloze č.1

Čl.4
Vzory služebních stejnokrojů
1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje,určené pro jednotlivé vystrojení
strážníků.Vnější vzhled služebních stejnokrojů je charakterizován barvou a střihem stejnokrojů,vnějším označením a odznaky městské policie a funkčním označením strážníků.
Ke služebním stejnokrojům se nosí pokrývka hlavy černé barvy s páskem se čtverci v bíle a
modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak,aby se barvy čtverců střídaly
šachovnicovým způsobem,umístněna viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou
zimní pokrývky hlavy.
2) Služební stejnokroj je charakterizován kombinací tmavomodré a černé barvy.Základní složení
stejnokroje a jeho doplňky jsou uvedeny v příloze č. 2
3) Služební stejnokroj pro cyklohlídku a kombinéza jsou tmavomodré a černé barvy.Jsou určeny
ke speciálním činnostem u městské policie.
4) Služební stejnokroj se podle účelu použití vyskytují v různých druzích a různých sestavách
součástí služební výstroje.Vyobrazení služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č.3

Čl.5
Odznaky městské policie
Odznaky městské policie jsou:
1) Odznak městské policie,který je tvořen kovovým oválem ,má uprostřed znak České republiky
doplněný po stranách lipovými listy.V horní části je nápis „MĚSTSKÁ POLICIE „ a v dolní
části je identifikační číslo.Odznak je vyobrazen v příloze č.1 obr.1
2) Odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bíle barvy s tmavomodrým mezikružím .
V horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo „MĚSTSKÁ“ a v jeho dolní části slovo
„POLICIE“.Vyobrazení je v příloze č.1 obr.2
Čl.6
Umístnění vnějšího označení a odznaků na služebním stejnokroji
1) Při nošení služebního stejnokroje je rukávový znak umístněn na obou stranách rukávů
a odznak městské policie s identifikačním číslem je umístněn na levé straně prsou.
Identifikační číslo vydává a registruje město.

2) Při nošení stejnokroje pro cyklisty a kombinéz jsou rukávový znak a odznak městské
policie umístněny obdobně,jak je uvedeno v odst.1.Dále na pravé straně prsou a na
zádech bundy ( stejnokroj pro cyklisty ) a kombinéz je bílý nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“.

Čl.7
Funkční označení
1) Součástí služebního stejnokroje je funkční označení .
2) Funkční označení je umístěno pod rukávovým znakem ,hrotem směrem dolů.
Vyobrazení funkčního označení městské policie je uvedeno v příloze č.4

Čl.8
Další součásti služební výstroje
Ke služebním stejnokrojům uvedených v čl.8 se mohou používat další součásti
výstroje, reflexní, ochranné nebo jiné prostředky s bílým nebo světlé modrým nápisem
„ MĚSTSKÁ POLICIE „reflexní prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem
„MĚSTSKÁ POLICIE“ na zeleném podkladě.

Čl.9
Označení služebních vozidel městské policie
1) Služební vozidlo městské policie (dále jen vozidlo ) je celé bílé.Vozidlo je na bocích a na
zadní kapotě označeno tmavomodrým nápisem „ MĚSTSKÁ POLICIE „Na předních dveřích
je pod nápisem uveden název města - „KADAŇ.“
Na přední kapotě je vozidlo označeno znakem městské policie.
Vyobrazení barevného provedení a označení vozidel městské policie je uvedeno v příloze
číslo 5
2) Pro označení jednostopých vozidel používaných k plnění úkolů městské policie platí
ustanovení odst.1 přiměřeně.

Čl.10
Náhrada škody
V případě ,že v souvislosti s činností městské policie dojde ke škodě ,odpovídá za tuto škodu 3)
město Kadaň.Bližší podmínky odpovědnosti za škodu stanoví zákon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------3) § 24 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění

Čl.11
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Kadaň o městské
policii č.1/03 vydaná dne 21.2.2003.

Čl.12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení na úřední desce
Městského úřadu v Kadani, tedy dnem

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

PaedDr. Jiří KULHÁNEK
starosta města

Vyvěšeno dne ........................

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

Olga ZÖRKLEROVÁ
místostarostka

Sejmuto dne............................

Příloha č.2 k OZV č. 2/03
Základní části uniformy strážníka Městské policie Kadaň
a)
b)
c)
d)
e)
f)

brigadýrka 6-ti hraná se šachovnicí + znak Městská policie na čepici
bunda klasická černá + rukávová nášivka + znak Městská policie s identifikační tabulkou
pánské kalhoty černé ( u žen sukně černá )
košile tmavomodrá (krátký ,dlouhý rukáv) u žen halenka
kravata černá s nápisem Městská policie ( spona )
černé polobotky ( černé ponožky )

Doplňky základní výbavy strážníka Městské policie Kadaň
a) zimní pokrývka hlavy ( ušanka, kulich s nápisem Městská policie )
b) parkel klasický černý
c) pánské kalhoty zimní s termovložkou
d) zimní obuv ( kanady , černá obuv kotníčková )
e) rukavice kožené zimní + šála
f) funkční označení
g) kombinéza (vesta,kalhoty bunda )černá
h) čepice - basetbalka se šachovnicí,černý baret
Doplňky služebního výstroje – výzbroj
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

opasek plastový (kožený)
pouta s pouzdrem na pouta
tomfa s pouzdrem na tomfu
zbraň s pouzdrem na zbraň
kasr s pouzdrem na kaser
brašnička na doklady
Rdst s pouzdrem na Rdst,
Baterka
Zastavovací terč + píšťalka

Ochranné pomůcky strážníka
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

neprůstřelná vesta
přilba ochranná
sluneční brýle černé
reflexní vesta s nápisem Městská policie
perelína ( plášť do deště ) s nápisem Městská policie
chrániče sluchu
kimono ( pro výcvik sebeobrany ) + sportovní obuv

Stejnokroj pro cyklisty Městské policie Kadaň
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cyklopřilba se šachovnicí a odznakem Městské policie
cyklokalhoty dlouhé černé + krátké černé
bunda černá s označením Městská policie
polokošile tmavěmodrá bavlněná s krátkým rukávem
tílko bíle krátký rukáv,ponožky bílé,cyklobrýle
sportovní boty černé, cyklorukavice

Prostředky pro výkon pravomoci strážníka
a)
b)
c)
d)
e)
f)

služební vozidla bílé barvy označené dle zvláštních předpisů
služební psi
technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
pult centralizované ochrany
městský dohlížecí kamerový systém
vozík pro převoz odchycených psů,prostředky k odchytu volně pobíhajících psů

