Obecně závazná vyhláška
č. 2/2007
Města Dvora Králové nad Labem
o městské policii
Zastupitelstvo města Dvora Králové nad Labem vydává dne 23. dubna 2007
usnesením č.105/2007-5.ZM podle ustanovení § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst.
2 písm. h) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o městské policii:
Čl. 1
Základní ustanovení
Zastupitelstvo Města Dvůr Králové nad Labem zřizuje Městskou policii Dvůr Králové
nad Labem, (dále jen „městská policie“).
Čl. 2
Stejnokroj strážníků městské policie
1) Strážníkům je pro výkon služby poskytován služební stejnokroj, který
odpovídá jednotným prvkům, stanoveným zvláštním předpisem.1)
2) Pánský stejnokroj tvoří:
- černá čepice se štítkem, příp. černý baret
- bleděmodrá košile s dlouhým, příp. krátkým rukávem se znakem
Městské policie
- černá kravata
- černá bunda se znakem Městské policie na levém záloktí
- černé kalhoty
- černá obuv
- černé ponožky
Dámský stejnokroj tvoří:
- černý klobouk, příp. černý baret
- bleděmodrá košile (halenka) s dlouhým, příp. krátkým rukávem se
znakem Městské policie
- černá kravata
- černé sako příp. černá bunda se znakem Městské policie na levém
záloktí
- černá sukně příp. černé kalhoty
- černá obuv
- černé punčochy příp. černé ponožky

3) Na pravé straně prsou strážníci nosí služební odznak městské policie, pod
nímž je identifikační číslo.
4) Služební průkaz strážníka obsahuje fotografii strážníka, jeho jméno a příjmení,
identifikační číslo, označení „ Městská policie Dvůr Králové nad Labem“ a
podpis starosty.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1) Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška č.
1/1992 o městské policii ze dne 22. ledna 1992 a vyhláška č. 5/2000, kterou
se doplňuje vyhláška č. 1/1992 o Městské policii ze dne 12.12.2000.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 5. 2007.

Daniel Lukeš
starosta města

Ing. Petr Mrázek
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Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
_________________________________________________________________
1) vyhláška MV ČR č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

