
M Ě S T O  M N I C H O V O  H R A D I Š T Ě  
Obecně  závazná  vyh láška  č .  1 /2003 

města Mnichovo Hradiště 

ze dne 31. března 2003, 

o zřízení městské policie  
 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště rozhodlo dne 31. 3. 2003 podle § 84 odst. 2, písm. s) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273//2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., 
zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., a zákona č. 313/2002 Sb. (dále jen „zákon o obcích“) vydat 
podle § 84 odst. 2, písm. i) zákona o obcích a podle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona 
č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o obecní policii“) tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1 

(1) Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště zřizuje podle § 1 odst. 1 zákona o obecní policii městskou 
policii. 

(2) Městská policie bude zabezpečovat záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnit 
další úkoly podle zákona o obecní policii nebo podle jiného zákona. 

(3) Celkový počet zaměstnanců obce v městské policii stanoví Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště 
samostatným usnesením.  

Článek 2 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště stanovuje následující hodnosti strážníků: 
a) čekatel od nástupu do zaměstnání do doby vydání osvědčení o splnění stanovených odborných 

předpokladů podle § 4 odst. 4  zákona o obecní policii (dále jen „osvědčení“) 
b) kadet  ode dne vydání osvědčení do jednoho roku výkonu povinností a oprávnění podle 

zákona o obecní policii (dále jen výkonu služby) 
c) seržant  po jednom roce výkonu služby do tří let výkonu služby 
d) inspektor  po třech letech výkonu služby do pěti let výkonu služby 
e) vrchní inspektor  po pěti letech výkonu služby do sedmi let výkonu služby 
f) komisař  po sedmi letech výkonu služby do desíti let výkonu služby 
g) vrchní komisař  po desíti letech výkonu služby 

Článek 3 

(1) Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště stanovuje podle § 27 odst. 2 zákona o obecní policii tyto 
podrobnosti o stejnokroji strážníků a o jeho nošení: 
a) Stejnokroj strážníků v letním období tvoří:  

1. osmihranná čepice černé barvy nebo čepice typu „Golf“ černé barvy 
2. kravata černé barvy,  
3. pasová kožená bunda černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy 
4. nárameníky v barvě bundy nebo košile bez jakéhokoliv označení 
5. dlouhé kalhoty tmavě modré barvy 
6. polobotky nebo kanady černé barvy 

b) Stejnokroj strážníků v zimním období tvoří:  
1. osmihranná čepice černé barvy  
2. kravata černé barvy 
3. zimní bunda typu „Parker“ černé barvy  
4. nárameníky v barvě bundy nebo košile bez jakéhokoliv označení 
5. dlouhé kalhoty tmavě modré barvy  
6. polobotky nebo kanady černé barvy 
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c) Stejnokroj strážníků může být doplňován podle potřeby: 
1. koženými prstovými rukavicemi černé barvy 
2. ponožkami černé barvy 
3. svetrem s dlouhým rukávem černé barvy 
4. košilí s dlouhým rukávem bleděmodré barvy 
5. bundokošilí černé barvy 
6. kulichem černé barvy 
7. ochrannou pracovní kombinézou černé barvy  
8. tričkem nebo nátělníkem 
9. opaskem do kalhot 
10. služební brašnou černé barvy 

(2) Jednotlivé části stejnokroje vyjmenované v odst. 1, písm. a) a b) musí obsahovat jednotné prvky 
stanovené příslušným právním předpisem 1). 

(3) Počátek letního nebo zimního období určí osoba, která řídí městskou policii 2).  

(4) Vzor nášivky s názvem obce, kterým je strážník povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou 
příslušnost k městské policii podle § 9 odst. 1 zákona o obecní policii, je uveden v příloze této vyhlášky. 

Článek 4 

Za plnění povinností obce podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona 3) zodpovídá 
osoba, která řídí městskou policii 2) . 

Článek 5 
(1) Městská policie Mnichovo Hradiště zřízená obecně závaznou vyhláškou  Městského zastupitelstva 

města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 14. 4. 1992, o městské policii, se dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 
považuje za Městskou policii  Mnichovo Hradiště zřízenou podle této vyhlášky. 

(2) Postavení fyzické osoby, jako fyzické osoby, která je ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky 
zaměstnancem města Mnichovo Hradiště zařazeným do Městské policie Mnichovo Hradiště se nemění.  

(3) Všechna práva, závazky a pohledávky vyplývající z ustanovení obecně závazné vyhlášky Městského 
zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 14. 4. 1992, o městské policii, zůstávají nedotčena. 

Článek 6 
(1) Obecně závazná vyhláška Městského zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 14. 4. 

1992, o městské policii, se zrušuje. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. května 2003. 
_________________________________ 

1)  Vyhláška MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii 
2)   § 3 odst. 1 zákona o obecní policii 
3)  zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ……., v platném znění“ 
 
 
 
 
   Jaroslav  K o l o c    v. r.                                                                        Jaroslav  M y š k a   v. r.                
           místostarosta                                                                                              starosta města 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 2. 4. 2003   Sejmuto dne: 24. 4. 2003 
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Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 ze dne 31. 3. 2003  
 

Vzor nášivky Městské policie Mnichovo Hradiště s názvem města 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


