OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA BOHUMÍNA
O MĚSTSKÉ POLICII BOHUMÍN

Městské zastupitelstvo v Bohumíně se usneslo dne 26.10.1998 vydat v souladu s § 14 odst. 1 písm. o), §
36 odst. 1 písm. k), § 16 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákona
ČNR č. 553/1991Sb., o obecní policii v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku o městské policii.
§1
Obecně závazná vyhláška o městské policii schválena městským zastupitelstvem dne 18.3.1992 se
mění a doplňuje takto:
Čl. I.
(1) Městská policie Bohumín (dále jen městská policie) je samostatnou organizační jednotkou Města
Bohumína (jako subjektu práv a povinností). Svým jménem vstupuje do práv a povinností vymezených touto
vyhláškou a zákonem o obecní policii, avšak bez právní subjektivity.
Čl. II.
(1) Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek v rámci samostatné působnosti města vyplývající ze
zákona o obcích a zákona o obecní policii.
Čl. III.
(1) V čele městské policie je ředitel, jímž se stává jeden ze strážníků na základě jmenování do funkce (§
27 odst. 5 zákoníku práce) starostou města. Starosta jeho prostřednictvím městskou policii řídí.
(2) Řediteli přísluší ve vztahu k strážníkům a jiným zaměstancům pracujícím na úseku městské policie
ve věcech pracovně právních vztahů pravomoci vedoucího organizace s výjímkou uzavírání a rušení
pracovních a obdobných smluv. Je odpovědný za řádné plnění úkolů při zajišťování veřejného pořádku ve
spádovém území města a za hospodaření s finančními prostředky, které budou pro tuto potřebu vyčleněny z
rozpočtu města, jakož i za ostrahu veřejného majetku pro tento účel.
(3) V době nepřítomnosti ředitele plní jeho úkoly jim nebo starostou pověřený zástupce.
(4) Ředitel městské policie vydává vnitřní organizační strukturu a organizační řád. Podmínky pro
používání zbraní stanoví zákon č. 553/1991Sb., o obecní policii.
(5) Strážníci a ostatní zaměstnanci zařazeni do městské policie jsou v pracovně právním vztahu k Městu

Bohumín a tedy veškerá práva a povinnoti vyplývající z tohoto vztahu se řídí ustanoveními zákoníku práce a
prováděcích právních předpisů.
(6) Počet zaměstnanců zařazených do městské policie stanoví městská rada.
Čl. IV.
Stejnokroj a jeho nošení
(1) Stejnokroj strážníků městské policie musí být v souladu s ust. § 11 odst. 1 a 2 vyhl. MV ČR č.
88/1996Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
Stejnokroj strážníků městské policie je tvořen z těchto oděvních součástí:
- šestihranná čepice černé barvy se znakem městské policie
- bunda černé barvy (se zimní vložkou, s nášivkou Městská policie Bohumín na levém
záloktí, se znakem městské policie a identifikačním číslem na pravé straně prsou)
- modro-šedé kalhoty nebo černé (u žen i sukně téže barvy)
- světlá košile s černou vázankou
- černé polobotky, v zimě jednotná zimní obuv (u žen dámská obuv)
- černá šála, černé kožené rukavice
(2) Strážníci jsou povinni nosit stejnokroj v pracovní době i v době mimořádných bezp. opatření. V
letním období je jim povoleno nosit košili s krátkým rukávem, avšak s označením ve smyslu zákona č.
553/1991Sb. a na základě rozhodnutí ředitele.
(3) Ve zvláštních případech může ředitel městské policie rozhodnout o tom, že strážníci budou
vykonávat svoji službu v občanském oděvu.
(4) Výstroj strážníků městské policie s uvedením doby nošení je stanovena v příloze č.1, která je
nedílnou součástí této vyhlášky.
(5) Dle § 27 zákona č.553/1991Sb., o obecní policii nesmí být stejnokroj strážníků městské policie
zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací zřízených
zvlášními zákony. Dále také nesmí mít žádná soukromá bezpečnostní nebo hlídací služba, působící na území
města Bohumína a všech příměstských částech, zaměnitelný stejnokroj se stejnokrojem strážníků MP.

Čl. V.
Používání psů
(1) Pro služební potřeby městské policie budou strážníci (psovodi) používat vlastní psy, kteří budou
splňovat způsobilost k použití dle ust.§ 19 odst. 2 zákona č. 553/1991Sb. Používání psů, včetně úhrady

nákladů spojených s výživou a ošetřováním psů bude upřesněno smlouvou mezi psovodem a městem. Taktéž
náklady na úhradu při poškození (zranění) či úhynu psa v rámci plnění služebních povinností hradí
poškozenému Město Bohumín.
Čl. VI.
Používání motorových vozidel
(1) Motorová vozidla městské policie musí být označena v souladu s ust.§ 12 odst.1 až 4 vyhl.MV ČR
č.88/1996Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
(2) Vozidla soukromých bezpečnostních služeb působících na území města Bohumína a všech
příměstských částech nesmí být zaměnitelná s vozidly městské policie
Čl. VII.
Jiná ustanovení
Městská policie je oprávněna vykonávat komerční činnost související blízce s jejími úkoly, pro něž byla
zřízena za předpokladu, že se to nedotkne kvality výkonu služby pro město a náklady budou zcela hrazeny
zadavatelem.
Čl. VIII.
Finanční zajištění
Městská policie je financována z rozpočtu města.
§2
Závěrečná ustanovení
(1) Úplné znění této vyhlášky vydá starosta města Bohumín.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po vyhlášení.

Schváleno dne: 17.12.1998
Vyhlášeno dne: 18.12.1998
Vyhláška nabývá účinnosti dne: 2.1.1999

............................................................
Ing. Petr Vícha
starosta

........................................................
Mgr. Věra Palková
zástupkyně starosty

Příloha č. 1
Tabulka služební výstroje městské policie
Poř
adové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Druh výstroje

Počet
ks / párů

Doba nošení
v měsících

Služební bunda látková s vložkou
Kalhoty
Služební čepice letní
Služební čepice zimní
Vázanka
Košile modrá popelínová
Bunda zimní - parker
Polobotky černé hladké
Boty zimní černé
Rukavice
Šála
Služební opasek
Ponožky
Pouta včetně pouzdra
Pendreky
Nášivky znaků města
Sportovní obuv
Kasr.slzot. soupravy vč. pouzdra
Pistole včetně pouzdra
Obal na služební průkaz
Pracovní oděv

1
2
2
1
2
6
1
1
1
1
1
1
8
1
1
2
1
1
1
1
1

48
12
24
36
12
12
36
12
24
12
36
do upotřebení
12
do upotřebení
do upotřebení
24
24
do upotřebení
do upotřebení
do upotřebení
36

