Město Rotava

obecně závazná vyhláška Města Rotavy č. 1/2003

O zřízení Městské policie v Rotavě a podrobnostech stejnokroje strážníka
Zastupitelstvo Města Rotavy se usneslo dne 24. března 2003 svým usnesením č. 9/03 vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění
pozdějších předpisů.
I.
Zřízení městské policie
1. Zastupitelstvo města v souladu s potřebami zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v
rámci působnosti města Rotavy zřizuje městskou policii.
2. Městskou policii řídí starosta města, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením jiného člena
zastupitelstva města.
3. Strážníci Městské policie v Rotavě postupují při své činnosti v souladu se zákonem o obecní policii
a dalšími právními normami s touto činností souvisejícími.
4. Vnitřní předpisy pro činnost Městské policie v Rotavě vydává starosta města.
II.
Podrobnosti stejnokroje
1. Stejnokroj strážníka Městské policie v Rotavě se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996
Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
2. Jednotlivé prvky stejnokroje jsou:
a) bunda (sako), plášť - černé barvy
b) kalhoty - černé barvy
c) košile - bleděmodré barvy
d) kravata - černé barvy
e) boty, ponožky - černé barvy
f) pokrývka hlavy - černé barvy se čtverci v bílé a tmavěmodré barvě uspořádané do šachovnice s
výjimkou zimní pokrývky hlavy
g) nárameníky - v barvě černé, u košile v barvě bleděmodré.
3. Označení stejnokroje:
a) každá svrchní část stejnokroje je opatřena na levém záloktí nášivkou s nápisem:
"Městská policie Rotava" a znakem města Rotavy
b) odznak městské policie s identifikačním číslem je umístěn na pravé straně prsou svrchní části
stejnokroje
c) na pokrývce hlavy na čelní části je umístěn kruhový nápis "městská policie".
4. Užívání stejnokroje
a) použití výstroje strážníků do služby určuje starosta města
b) strážník Městské policie Rotava smí nosit stejnokroj strážníka pouze při výkonu služby v jeho
pracovní době, případně při cestě do služby a ze služby.
III.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

...................................................................
Mgr. Karel Prokop
místostarosta města

.................................................................
Mgr. Jiří Holan
starosta města

DODATEK č. 1
k Obecně závazné vyhlášce Města Rotavy č. 1/2003 O zřízení Městské policie v Rotavě a
podrobnostech stejnokroje strážníka ze dne 24. 3. 2003
Obecně závazná vyhláška se doplňuje:
Článek II, bod 2 se doplňuje o písm. h) a písm. i) takto:
písm. h) kombinéza černé barvy
písm. i) baret černé barvy
Článek II, bod 4 se doplňuje o písm. c) a písm. d) takto:
písm. c) v případě extremně vysokých teplot nemusí tvořit součást výstroje kravata. Baret je možné
nosit vložený pod levým nárameníkem s viditelným odznakem
písm. h) při plnění některých úkolů (např. odchyt psů, noční služby, služby a kontroly v terénu) je
možné používat kombinézu.
Ostatní se neměnÍ.
Dodatek k obecně závazné vyhlášce nabývá účinnosti dnem 1. 8.2003.
Schváleno zastupitelstvem města dne 23.6.2003 usnesením č. 47/03.

Mgr. Karel Prokop
místostarosta města

vyvěšeno: 26. 6. 2003
sňato
: 14. 7. 2003

Mgr. Jiří Holan
starosta města

