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O městské policii v Milevsku, stejnokroji a jeho nošení 

  

  

  

VYHLÁŠKA č.5 

 

o městské policii v Milevsku, stejnokroji 

a jeho nošení 

 

Městské zastupitelstvo v Milevsku vydává na základě §§ 16 a 36,odst. 1, 

písm. h/ zák. ČNR č. 367/90 Sb. a §§ 1 a 27 zák. ČNR č. 553/91 Sb. svým 

usnesením č. 36/1992 tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

 

Městské zastupitelstvo zřizuje městskou policii v Milevsku /dále jen 

městskou policii/1/ 

 

Čl. 2 

 

1/ Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 

působnosti města/2/. 

 

2/ Při výkonu své funkce se pracovníci městské policie - strážníci /dále 

jen strážníci/ řídí povinnostmi stanovenými zákonem ČNR o obecní policii. 

 

3/Při výkonu své funkce využívají strážníci oprávnění stanovených zákonem 

ČNR o obecní policii. 

 

4/ Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR/3/. 

 

Čl. 3 

 

Řízením městské policie pověřuje městské zastupitelstvo starostu města, v 

jeho nepřítomnosti zástupce starosty města/4/. 



 

Čl. 4 

 

1/ Strážníci prokazují svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s 

odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce/5/. 

 

2/ Je-li strážník povinen provést zákrok i mimo pracovní dobu, popř. učinit 

jiné opatření, a nemůže se prokázat k městské policii dle odst. /1/, 

prokáže se služebním průkazem/6/. 

 

Čl. 5 

 

1/ Stejnokroj městské policie v letním období tvoří: 

- brigadýrka černé barvy, šestihranná se znakem ČR 

- bleděmodrá košile pilotka s krátkým nebo dlouhým rukávem 

- černá kravata nebo rozhalenka 

- tmavomodré kalhoty letní 

- letní obuv - černé polobotky 

- tmavomodré /příp. šedé/ ponožky 

 

2/ Stejnokroj v zimním období tvoří: 

- brigadýrka černé barvy, šestihranná se znakem Čr nebo černý kulich 

- pasová černá bunda s odepínací vložkou nebo černá 3/4 bunda 

- prstové černé kožené rukavice 

- bleděmodrá košile pilotka s dlouhým rukávem 

- černá kravata 

- tmavomodré kalhoty zimní zateplené 

- černé kožené boty zimní 

- černá šála 

- tmavomodré /příp. šedé/ ponožky 

 

Čl. 6 

 

1/ Výstroj městské policie: 

- slzotvorné prostředky 

- obušek 



- pouta 

- služební zbraň 

 

2/ Namísto nebo vedle donucovacích prostředků je strážník oprávněn použít 

též psa. 

Čl. 7 

 

Vrchní část uniformy je na pravé straně prsou opatřena odznakem obecní 

policie a identifikačním číslem, které se nosí pod odznakem obecní policie. 

Na levém záloktí rukávu se nosí nášivka se znakem a názvem města 

Milevska/7/. Vzory odznaku městské policie a nášivky Městské policie v 

Milevsku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky. 

 

Čl. 8 

 

1/ Strážníci jsou povinni nosit vždy při výkonu služby stejnokroj. 

2/ Mimo službu se povoluje nošení stejnokroje pouze při přepravě do a ze 

zaměstnání. 

3/ Jednotlivé kombinace částí uniformy určuje pověřený strážník. 

 

Čl. 9 

 

Vztahy, které nejsou touto vyhláškou upraveny, ač je její přijetí zakládá, 

se řídí obecně závaznými předpisy a interními instrukcemi, které se 

k činnosti městské policie vztahují. 

 

Čl. 10 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti již dnem vyhlášení /9/, t.j. 17. dubna 1992. 

 

 

 

Vladimír Hadáček v.r. Ing. Josef Horký v.r. 

zástupce starosty starosta 

 

 

 

 

--------------- 

1/ § 1, odst. 1, zákona ČNR č. 553/1991 Sb. /dále jen zákona/ 



2/ § 1, odst. 2, zákona 

3/ § 1, odst. 4, zákona 

4/ § 3, odst. 1, zákona 

5/ § 9, odst. 1, zákona 

6/ § 7, odst. 2, zákona 

7/ § 9, zákona 

8/ § 4, odst. 4, zákona 

9/ § 16, odst. 4, zákona ČNR č. 367/1990 Sb. 

 


