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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BOHUMÍN 

 

o městské policii Bohumín 

 

schválena zastupitelstvem dne: 11.03.1992 

nabyla účinnosti dne: 01.04.1992 
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     Město Bohumín zastoupeno městským zastupitelstvem tímto podle 

ust. § 1 zákona č. 553/1991Sb., obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

zřizuje MĚSTSKÁ POLICIE Bohumín a vyhlašuje její statut a to 

s účinnosti od 01.04.1992. 

 

I. 

     Městská policie Bohumín (dále jen městská policie) je samostatnou 

organizační jednotkou Města Bohumín (jako subjektu práv a povinností). 

Svým jménem vstupuje do práv a povinností vymezených touto vyhláškou 

a zákonem o obecní policií, avšak vždy jako součást Města Bohumína bez 

právní subjektivity. 

 

II. 

     Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek rámci samostatné 

působnosti města vyplývající ze zákona o obcích a zákona o obecní 

policií. 

 

III. 

     V čele městské policie je velitel, jímž se stává jeden ze 

strážníků na základě jmenování do funkce( § 27 odst.5 zák. práce ) 

starostou města. Starosta jeho prostřednictvím městskou policií řídí. 

     Veliteli přísluší ve vztahu k strážníkům a jiným zaměstnancům 

pracujícím na úseku městské policie ve věcech pracovně právních vztahů 

pravomoci vedoucího organizace s výjimkou 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. 

     V době nepřítomnosti velitele plní jeho úkoly jím nebo starostou 

pověřený zástupce. 

 

IV. 

     Vnitřní strukturu městské policie určuje velitel a přihlédnutím 

k co nejúčelnější dělbě práce. 

V. 

     Pro městskou policii zastupitelstvo stanoví z rozpočtu města 

takový objem finančních prostředků, který je postačující k tomu, aby 

mohla řádně plnit své poslání při zajišťování veřejného pořádku. 

    Strážníci, stejně jako ostatní zaměstnanci městské policie, jsou 

v pracovně právním vztahu k městu Bohumín, tudíž veškerá práva a 

povinností z toho vzešlá se řídí ustanoveními zákoníku práce a jej 

provádějících právních předpisů. 
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A/ Stejnokroj a jeho nošení 

 

1. Stejnokroj strážníků městské policie je tvořen z těchto oděvních 

součástí: 

 -  šestihranná čepice černé barvy se státním znakem ČR a označením 

městská 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( u žen i sukně téže barvy ) 

-  světlá košile s černou vázankou  

-  černé polobotky, v zimě jednotná zimní obuv ( u žen dámská obuv ) 

-  Šála, černé kožené rukavice 

 

2. Strážnici 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. 

553/91Sb., a na základě rozhodnutí velitele. 

 

3. Ve zvláštních případech může velitel 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 této vyhlášky. 

 

5. Dle § 27 zákona č. 553Sb., o Obecní policii nesmí být stejnokroj 

strážníků městské policie zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků 

ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací zřízených 

zvláštními zákony. Dále také nesmí mít žádná soukromá bezpečnostní 

nebo hlídací služba, působící na území města Bohumína a všech        

příměstských částech, zaměnitelný stejnokroj se stejnokrojem strážníka 

MP. 

 

 

 

B/ Používání psů : 

 

     Pro služební potřeby městské policie budou strážníci                 

(psovodi) používat vlastní psy, kteří budou splňovat způsobilost 

k použití dle odst. 2, § 19, zák. 553Sb. Používání psů, včetně úhrady 

nákladů spojených s výživou a ošetřováním psů bude upřesněno smlouvou 

mezi psovodem a organizaci. Taktéž náklady na úhradu při poškození 

(zranění) či úhyn psa v rámci plnění služebních povinností hradí 

poškozenému organizace. 
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C/  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. 

- MR stanoví počet pracovníků MP 

- Řádný chod městské policie včetně používání zbraní, střeliva a další 

techniky bude řešeno samostatným organizačním řádem. 

 

      

     V zájmu dodržování zákonnosti, zachování nestrannosti a 

k vyloučení vlivu politických sil na rozhodování policie a její 

činnosti je bezpodmínečně nutné, aby pracovníci městské policie 

ukončili své členství v politických stranách. Členství nebo 

politická aktivita v kterékoliv straně nebo hnutí je důvodem 

k ukončení pracovního poměru v městské policii.  

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 

schváleno dne 11.3.1992 

vyhlášeno dne 12.3.1992 

 

vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.1992 

 

31.03.1992 – sejmuto z úřední desky 

 

 

 

 

 

  Antonín Štverka                              Břetislav Kačmařík 

     starosta                                   zástupce starosty                                                                              

 

                                                                             

 

     

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

P ř í l o h a  č. 1 

 

 

Tabulka služební výstroje městské policie 

 

 

 

 

 
   

pořad. 

číslo 
druh výstroje Počet 

ks/párů 

doba nošení 

měsíců 

1. Služební bunda kožená s vložkou 1 48 

2. Kalhoty 2 12 

3. Služební čepice letní 2 24 

4. Služební čepice zimní 1 36 

5. Vázanka 2 12 

6. Košile modrá popelínová 6 12 

7 Bunda zimní - parker 1 36 

8. Polobotky černé hladké 1 12 

9. Boty zimní černé 1 24 

10. Rukavice 1 12 

11. Šála 1 36 

13. Ponožky 8 12 

14. Pouta, včetně pouzdra 1 do 

upotřebení 

15. Dist. tyče, pendreky 1 do 

upotřebení 

16. Nášivky znaků města 2 24 

17. Sportovní obuv 1 24 

18. Kasr. slzot. soupravy vč. pouzdra 1 do 

upotřebení 

19. Pistole, včetně pouzdra 1 do 

upotřebení 

20. Obal na služební průkaz 1 do 

upotřebení 

21. Pracovní oděv 1 24 

 


