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MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Obecně závazná vyhláška 

č. 1/2007 
o zřízení městské policie  

a o podrobnostech stejnokroje strážníků městské  policie a o jeho 
nošení  

       
      Zastupitelstvo Města Bechyně vydává dne 31. října  2007  podle ustan. § 1 odst. 1 a ustan. § 27 
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a podle ustan. § 10 
písm. d) a ustan. § 84 odst. 2 písm. i) a písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou zřizuje městskou policii v Bechyni a stanoví 
podrobnosti o stejnokroji  strážníků městské policie a o  jeho nošení:  
 

Čl. 1 
Zřízení městské policie 

 
(1) Ke dni 1.ledna 2008 se v Bechyni zřizuje městská policie.  
(2) Městská policie je orgánem města a je zřízena k zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku v rámci působnosti města.  
(3) Působnost a řízení městské policie, práva a povinnosti strážníků městské policie jsou 

upraveny zákonem o obecní policii 1) a dalšími právními předpisy.  
       

Čl. 2 
Podrobnosti o stejnokroji 

 
(1) Pro výkon služby jsou strážníci městské policie povinni  používat  služební stejnokroj.  

Stejnokroj strážníka obsahuje jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou 2).  
(2) Stejnokroj strážníka městské policie tvoří :  kravata černé barvy, bunda černé barvy, plášť 

černé barvy, košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy, boty černé barvy, dlouhé kalhoty 
černé barvy event. u žen sukně černé barvy, ponožky černé barvy a dále pak nárameníky 
v barvě bundy, pláště a košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy bez jakéhokoliv 
označení, pokrývka hlavy černé barvy (kulatá čepice se štítkem nebo zimní pokrývka hlavy). 

(3) Bunda, plášť  i  košile jsou opatřeny na pravé straně prsou odznakem městské policie, pod ním 
identifikačním číslem strážníka. Na levém záloktí rukávu jsou opatřeny nášivkou s nápisem 
Městská policie Bechyně a znakem města Bechyně.  

 
Čl. 3 

Podrobnosti o nošení stejnokroje 
 

(1) Stejnokroj nosí strážníci městské policie podle ročního období a v závislosti na počasí.  
(2) Stejnokroj nebo jeho součásti  nelze používat v době mimo službu.  
(3) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.  
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(4) V době služby jsou strážníci povinni být řádně a čistě ustrojeni.  
 

Čl. 4 
 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.   
 
 
V Bechyni dne 31. října  2007     
 
 
 
 
         -----------------------------------------------------                --------------------------------------------------- 
                       Miroslav Beneš                                                                Mgr. Jaroslav Matějka 
                         místostarosta                                                                                   starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů 
2) vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii   
__________________________________________________________________________________________ 
 
Tato obecně závazná vyhláška byla dne 2. listopadu 2007   vyvěšena na úřední desku a dne……...………byla 
sejmuta.  


