Město Dubí
Obecně závazná vyhláška města Dubí č. 1/2003

o městské policii
Zastupitelstvo města Dubí podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písmeno a) a § 84
odst. 2 písm. i), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se na
zasedání dne 18.3.2003 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, která mění a
doplňuje Obecně závaznou vyhlášku o městské policii ze dne 2.4.1992.
Článek I.
Městská policie města Dubí (dále jen MP) byla zřízena dnem 2.4.1992 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku. Početní stavy MP určuje rada města podle potřeb a možností
města.
Článek II.
Městskou policii řídí starostka města Dubí a plněním některých úkolů při řízení MP je radou
města pověřen určený strážník – velitel MP( dále jen velitel MP). V době nepřítomnosti
velitele MP jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností k MP zástupce velitele MP.
Článek III.
Velitel MP plní tyto úkoly :
a) organizuje práci strážníků
b) podává zastupitelstvu zprávy o situaci na úseku veřejného pořádku a o výsledcích
činnosti MP, o závažných událostech vyrozumí okamžitě starostu
c) spolupracuje s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Dubí, orgány státní
zdravotní správy, orgány životního prostředí a dalšími státními orgány
d) předkládá zastupitelstvu požadavky na zabezpečení činnosti MP a zodpovídá za
hospodárné využití svěřených prostředků
e) zabezpečuje odborný výcvik a školení strážníků
f) podává návrhy řešení pracovně – právních vztahů zaměstnanců MP starostce města
g) plní další úkoly podle organizačního řádu MP
Článek IV.
Povinnosti a oprávnění strážníka jsou dány zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů a organizačním řádem MP Dubí.

Článek V.
Strážníci MP Dubí používají při plnění svých úkolů stejnokroj obsahující prvky , které stanoví
vyhláška MV č. 88 / 1996 Sb., - znění vyhlášky
Dále stejnokroj strážníků má tyto části :
Zimní stejnokroj - bleděmodrá košile, bunda s teplou vložkou , kalhoty,
kravata, čepice, boty a rukavice, vše černé barvy,
Letní stejnokroj - bleděmodrá košile, bunda, kalhoty krátké, kalhoty
dlouhé, letní polobotky, sportovní
boty, kravata, čepice, pláštěnka, vše
černé barvy,
Terénní, pracovní oděv - kombinéza, černé tričko, vysoká obuv,
Součástí stejnokroje strážníků jsou doplňky a další jiná výzbroj v souladu se zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Článek VI.
Městská policie Dubí používá k plnění svých úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů služební vozidlo označené modrým nápisem „ Městská
policie Dubí“.
Článek VII.
Ruší se Obecně závazná vyhláška města Dubí o městské policii ze dne 19.2.2002.
Článek VIII.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce
Městského úřadu v Dubí.
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