Vyhláška o městské policii

VYHLÁŠKA
Města Mělníka, okres Mělník

číslo 6/2003
O MĚSTSKÉ POLICII
Zastupitelstvo města Mělník v souladu s § 84 odst. (2) písm.s) a i) zák. č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a podle § 1 zák.č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní
policii“) schválilo na svém zasedání dne 7.10. 2003 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Úvodní ustanovení
(1) Zastupitelstvo města Mělníka zřídilo svým usnesením ze dne 12.2.1992 podle zákona o
obecní policii městskou policii s působností na území města Mělníka.
(2) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.
(3) Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do městské policie
(dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů
požadovanou pomoc poskytnout.

Článek II.
Úkoly městské policie
(1) Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění
dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle jiného zákona zejména :
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem
k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních
předpisů a činí opatření k nápravě.
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Článek III.
Organizace a řízení městské policie
(1) Městskou policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské
policie jiného člena zastupitelstva města.
(2) Ředitel městské policie je radou města pověřený strážník k plnění úkolů spojených
s řízením městské policie.

Článek IV.
Označení strážníka městské policie
(1) Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské
policii stejnokrojem s odznakem, identifikačním číslem a znakem města Mělník. Odznak
s identifikačním číslem se nosí na pravé straně hrudi a znak města na záloktí levé ruky.
(2) Služební stejnokroj strážníka městské policie tvoři černá pokrývka hlavy se znakem
městská policie a šachovnicí modrobílé barvy, košile modré barvy, černé triko s nápisem
městská policie, černý svetr, černá kravata, černá bunda, černá pláštěnka s nápisem
městská policie, černé kalhoty, černé ponožky, černé boty, černá pracovní kombinéza
s nápisem městská policie, slavnostní uniforma, reflexní vesta s nápisem městská policie
a zimní doplňky (rukavice, šála apod.).
(3) Služební výzbroj strážníka tvoří služební zbraň, černý opasek, obušek (tonfa), pouta,
slzotvorné prostředky. Doplňky výstroje tvoří přenosná radiostanice, pouzdro na zbraň,
pouzdro na zásobník, pouzdro na donucovací prostředky a pouzdra na pomůcky
potřebné pro výkon služby.
(4) Strážník musí být vždy řádně ustrojen a upraven. Vícečlenná hlídka nosí jednotnou
ústroj. Kombinace oděvních součástí a ústroje se řídí pokyny ředitele městské policie.
(5) Strážníci používají následné hodnostní označení : strážmistr (zkratka „strm“.), vrchní
strážmistr (vstrm.), praporčík (prap.), vrchní praporčík (vprap.), poručík (por.), kapitán
(kpt.). Do hodností jmenuje ředitel městské policie na základě vzdělání, dosažené praxe,
pracovní výslednosti a zastávané funkce. Hodnostní označení nosí strážník na pravém
záloktí rukávu a límci košile.

Článek V.
Přechodná ustanovení
Postavení fyzické osoby, která je ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky zaměstnancem
města Mělník zařazeným do Městské policie Mělník, se nemění.
(1) Všechna práva, závazky a pohledávky vyplývající z ustanovení vyhlášky Městského
zastupitelstva města Mělník číslo 16 ze dne 12.2.1992, o městské policii, zůstávají
nedotčena.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhláška Městského zastupitelstva města Mělníka číslo 16 ze dne 12.2.1992, o městské
policii, se zrušuje.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003.

PaedDr. Zdeněk Koudelka
místostarosta města

Mgr. Miroslav Neumann
starosta města
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