
Město Židlochovice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002
o městské policii

___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Židlochovice se na svém zasedání dne 22.4.2002 usneslo podle §
84,  odst.  2,  písm.  i)  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  (obecní  zřízení)  ve  znění
pozdějších předpisů vydat podle § 10, písm. a) tohoto zákona a v souladu s §  1, odst.
1  zákona č. 553/1991 Sb.  o  obecní  policii  ve znění  pozdějších  předpisů (dále jen
zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Zastupitelstvo města Židlochovice zřizuje městskou policii. 
2. Úkolem  městské  policie  je  zabezpečovat  místní  záležitosti  veřejného  pořádku

v rámci  působnosti  města  1) a  dbát  na  to,  aby byly dodržovány platné  obecně
závazné právní předpisy. 

3. Každý občan má právo obracet se na zaměstnance města zařazené do městské
policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu
svých  úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 2)

Článek 2
Strážníci

1. Strážníci jsou v pracovním poměru k městu Židlochovice. 3)

2. Strážník  smí  vykonávat povinnosti  a oprávnění podle zákona,  jen  má-li  platné
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. 4)

3. V příslušných  ustanoveních  zákona  jsou  specifikovány povinnosti  a  oprávnění
strážníků. 

Článek 3
Stejnokroj

1. Stejnokroj je majetkem města.
2. Stejnokroj  tvoří  košile,  bunda,  kalhoty,  vázanka,  čepice  a  boty.  Stejnokroj  je

označen  odznakem městské  policie  s  názvem "Městská  policie  Židlochovice".



Odznak má strážník na pravé straně prsou. Nášivka s názvem města se nosí na
záloktí levého rukávu. Dále je znak umístěn na čepici.

3. Každý strážník je povinen nosit u sebe při výkonu služby služební průkaz.
4. Výzbroj strážníků tvoří služební pistole, obušek, pouta a slzotvorný prostředek.

Článek 4
Náhrada škody

Odpovědnost města za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti  s plněním úkolů
stanovených zákonem se řídí ustanovením § 24 zákona.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

Ruší se vyhláška  Města Židlochovice č. 1/2000 o městské policii.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

....................................................                         …………………………………….
JUDr. Hana Kratochvílová                               Ing. Jan Vitula
starostka města Židlochovice                            místostarosta

Datum vyvěšení vyhlášky: 26.4.2002
Datum sejmutí vyhlášky: 13.5.2002
Datum účinnosti: 10.5.2002

_____________________________________________________________________
1) § 1, odst.2 zákona
2) § 1, odst. 3 zákona
3) § 4, odst. 2 zákona
4) § 4, odst. 4 zákona


