MĚSTO KAPLICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005
O městské policii

Zastupitelstvo Města Kaplice se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na
základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
1) Městskou policii Kaplice zřídilo zastupitelstvo města dne 1. dubna 1993
2) Městská policie v Kaplici 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 a dalšími zvláštními zákony.
4) Městská policie je řízena starostou města.
5) Organizace chodu městské policie, pracovní náplně jednotlivých pracovníků městské
policie jsou stanoveny v pracovním řádu městské policie.
6) Městská policie nemá vlastní právní subjektivitu a vystupuje vždy jménem Města
Kaplice.
Čl. 2
1) Stejnokroj strážníků měst. policie vymezuje pracovní řád městské policie.
2) Označení stejnokroje:
a) každá svrchní část stejnokroje je opatřena na záloktí rukávu nášivkou
s nápisem Městská policie Kaplice a znakem Města Kaplice
b) odznak městské policie s identifikačním číslem je umístěn na pravé straně prsou
svrchní části stejnokroje.
3) Strážníci městské policie nosí stejnokroj v pracovní době. Mimo pracovní dobu jej
mohou nosit pouze se souhlasem velitele, nebo v případě, kdy jsou povinni podle
zákona provést zákrok nebo učinit jiná opatření.
Čl. 3
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1993 ze dne 1. 4. 1993 o městské policii.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.
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