Obecně závazná vyhláška
Města Klobouky u Brna
Č. 2/1994
o zřízení městské policie v Kloboukách u Brna
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna č.j. 1/94 se usneslo dne 15.12. 1994 podle
ust.§ 36 písm. h) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o městské policii, na této obecně
závazné vyhlášce o městské policii.
Článek 1.
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce dle
ust. § 14 odst, 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb, zřizuje s městská policie.
Článek 2
Městská policie podléhá starostovi města, v jeho nepřítomnosti zástupci starosty.
Řízením městské policie je pověřen velitel městské policie, kterého určuje městská
rada. Velitel městské policie úzce spolupracuje s předsedou komise pro projednávání
přestupků při Městském úřadě v Kloboukách u Brna, dále s obvodním oddělením
Policie ČR v místě.
Článek 3
1) Příslušníci městské policie se nazývají strážníci.
2) Každý občan má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.Strážníci jsou povinni
v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
3) Pří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména
a) dohlížejí na dodržování obecně závazných právních přepisů o ochraně veřejného
pořádku
b) přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
c) dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
d) odhalují přestupky, ukládají a vybírají pokuty za tyto přestupky v blokovém řízení
až do výše 500,-Kč
e) ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty i za přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá
z místní úpravy silničního provozu (pravidla silničního provozu)
f) upozorňuje fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k
jejich odstranění.
Článek 4
1) Strážník se prokazuje při výkonu své pravomoci městské policie služebním stejnokrojem
s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. V případě, že je
strážník mimo službu a je v civilním oděvu, prokazuje se průkazem příslušníka městské
policie.

2)




Služební stejnokroj sestává z těchto prvků
kožená bunda, šestihranná čepice, boty, opasek – vše v barvě černé
košile s dlouhým a krátkým rukávem, kalhoty – vše v barvě šedomodré
distanční tyče (obušky), slzutvorného prostředku, vysílačky, popřípadě pracovního oděvu
Článek 5
Činnost strážníků se řídí podle zákona č. 553/1991 Sb. ze dne 6.12. 1991 o obecní
policii, ve znění změn a doplňků – zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 163/1993 Sb.,
odborné předpoklady pracovníků městské policie se řídí vyhláškou č. 129/1992 Sb. o
odborných předpokladech pracovníků městské policie a způsobu jejich ověřování.
Článek 6
Tato vyhláška nabývá účinností dnem vyhlášení.
Vyhláška zveřejněna obvyklým způsobem dne 20.1. 1995
Vyhláška vyvěšena na úřední tabuli Městského úřady v Kloboukách u Brna dne
20.1. 1995
Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Městské zastupitelstvo va svém
zasedání dne 14.3. 1996
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