Město Blatná
Vyhláška č. 2/98
Město Blatná vydává v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 a
§ 36 odst. 1/f zákona č. 367/90 Sb. v platném znění a podle § 27 odst. 2 zákona ČNR č. 553/91
Sb. o obecní policii v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku, schválenou Městským
zastupitelstvem dne 28.dubna 1998, usnesením č. 23/6.
Čl. I
1) Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 88/96 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii se
stanovují jednotné prvky stejnokroje strážníků městské policie.
Jednotnými prvky stejnokroje jsou:
a) kravata černé barvy, bunda, sako nebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem
bleděmodré barvy,
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka anebo košile s krátkým rukávem, bez jakéhokoliv
označení,
c) pokrývky hlavy černé bary,
d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve
více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně
po celém obvodu pokrývky hlavy,
kožešinové zimní pokrývky hlavy,
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým
mezikroužkem; v horní části mezikruží je v zlatě ražené slovo "MĚSTSKÁ" a v jeho dolní části
slovo "POLICIE".
2) Strážníkům je pro výkon služby poskytována služební výstroj, jejíž rozsah s uvedením doby
životnosti je stanoven v příloze této vyhlášky.
3) Stejnokroje jsou černé s bledě modrou košili a jednotnými prvky dle vyhl. MV č. 88/1996
Sb.
4) Stejnokroje a výstrojní součástky jsou pořizovány z rozpočtových prostředků městské
policie.
Obměňují se po uplynutí doby životnosti, a to v případech, kdy již nemohou sloužit pro
opotřebení. Vyřazení poškozených součástek výstroje se provádí protokolárně. O předčasném
vyřazení rozhoduje velitel policie.
Čl. II
Výdej výstrojních součástek
1) O vydaných součástech stejnokroje a výstroje je vedena evidence na osobním listě
strážníka, na kterém současně pracovník stvrzuje svým podpisem řádné převzetí.
2.
Čl. III
Vrácení výstrojních součástek při ukončení pracovního poměru strážníka
1) Při ukončení (rozvázání) pracovního poměru je strážník městské policie povinen vrátit
všechny součástky výstroje mimo osobní součástky (košile, obuv, rukavice, ponožky), které
mohou přecházet do vlastnictví odcházejícícho strážníka po proplacení úhrady za zbývající
dobu životnosti. Výši finanční částky určí velitel městské policie.
2) Od náhrady výstroje může velitel MP ustoupit:
a) uplynula-li nejméně nadpoloviční doba životnosti;

b) byl-li pracovník uvolněn z organizačních důvodů;
c) v případě úmrtí pracovníka.
Čl. IV
Nošení a udržování výstroje strážníky
1) Strážníci jsou povinni být při výkonu služby řádně ustrojeni a dbají na to, aby stejnokroj
byl čistý.
2) Strážníci jsou povinni přidělené výstrojní součástky šetrně používat a svědomitě o ně
pečovat. K tomuto dostává strážník 1x ročně proplaceno čištění výstrojních součástek.
3) Za výstrojní součástky, které byly poškozeny prokazatelně při výkonu služby bez úmyslného
zavinění strážníky a není je možno opravit, poskytují se bezplatně součástky nové. Poškozená
součástka musí být předložena a protokolárně vyřazena.
4) Při zavinění nebo úmyslném poškození nebo ztrátě výstrojných součástek strážníkem je
tento povinen nahradit je v plné hodnotě.
5) Nošení stejnokroje a jednotlivých součástí v ročním období stanovuje velitel městské
policie, popř. jeho zástupce. Strážníci konající společnou službu musí však být stejně
ustrojeni.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1) K této vyhlášce náleží příloha č. 1 o materiálním zabezpečení Městské policie Blatná.
2) Tato vyhláška byla vyhlášena na úřední desce dne ......1998 a nabývá platnosti a účinnosti
dnem ......1998.
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