
Obecně závazná vyhláška Městského zastupitelstva města 
Čelákovice o městské policii E 09/92 

  

Městské zastupitelstvo města Čelákovice se v souladu s ustanovením §36 
odst. 1 písm. k)zákona ČNR č.410/1992 Sb. o obcích a s ustanovením § 1 
odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii (dále jen "zákona o 
obecní policii") usneslo na této obecně závazné vyhlášce. 

Úvodní ustanovení 
§1 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zřizuje Městská policie města 
Čelákovice (dále jen "MP"). 

§2 

MP je zvláštním útvarem Městského úřadu města Čelákovice k 
zabezpečování působnosti města v místních záležitostech veřejného 
pořádku podle ustanovení § 14 odst.1 písm. o) zákona ČNR č. 410/1992 
Sb., o obcích (dále jen "zákona o obcích"). 

  

Působnost městské policie 
§3 

1. MP plní své úkoly v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii. 

2. MP dále : 

provádí šetření podání občanů, pokud se na ně nevztahuje povinnost 
objasňování Policie České republiky podle §58 zákona ČNR č.200/1990 
Sb., o přestupcích (dále jen "zákona o přestupcích") a dále provádí 
došetřování přestupků na žádost správní komise pro přestupky, pokud není 
nutné došetřování podle ustanovení § 69 zákona o přestupcích Vyšetřování 
řídí a za jeho průběh odpovídá náčelník MP. 
Náčelník MP postupuje šetření podání a přestupky objasňované podle 
ustanovení § 4 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky příslušným odborům 
městského úřadu nebo Policii České republiky, případně jiným orgánům 
státní správy. Spolupracuje se správním orgánem pro přestupky při 
hospodářsko-správním odboru Městského úřadu. 

§4 



1. K plnění svých úkolů užívají strážníci MP oprávnění stanovených 
zákonem o obecní polici. 
2. Při plnění svých úkolů splupracuje MP s Policií České republiky útvary a 
odbory městského úřadu a orgány státní správy. 

  

  

Strážníci a jejich povinnosti 
§5 

1. Povinnosti strážníků stanovuje zákona o obecní policii. Strážníci MP jsou 
povinni být při výkonu služby řádně upraveni ve služebním stejnokroji, 
vybaveni služebním průkazem a služební zbraní. 
2. Vyjímky s nošením služebního stejnokroje a služební zbraně může 
stanovit náčelník MP. 

  

  

  

Výstroj, výzbroj městské policie 
§6 

1. Služební stejnokroj tvoří modré kalhoty, světle modrá košile, černá 
kožená bunda, černá koženková bunda, černá osmihranná čepice, černé 
boty, (polobotky, kanady) černá kravata. 
2. Označení tvoří nášivka s nápisem městská policie a znakem města, na 
levém rameni, odznak městské policie a identifikační číslo pod ním na 
pravé straně prsou a státní znak České republiky na čepici. Vzory označení 
jsou přílohou této obecně závazné vyhlášky. 
3. Výstroj a výzbroj dále tvoří zejména : střelná zbraň, obušek, kasr, pouta. 

  

Hodnostní značení 
§7 

1. Pro služební potřebu používají strážníci MP toto hodnostní označení : 
kadet MP, 
seržant MP 
inspektor MP a vrchní inspektor MP 
komisař MP a vrchní komisař MP 



2. Do hodností jmenuje nebo je odnímá starosta města. Návrhy na udělení 
hodností předkládá náčelník MP. Vzory hodností a funkcí a předpoklady k 
jejich výkonu stanoví příloha této obecně závazné vyhlášky. 

  

  

  

Ustanovení společná a závěrečná 
§8 

  

  

Početní stav MP stanoví městské zastupitelstvo. 

  

  

§9 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 

  

  

  

  

  

  

  

Přílohy: 

č.1 označení MP 
č.2 hodnosti MP 



Zástupce starosty 
Ing. Josef Šalda 

Starosta města 
Ing. Václav Špaček 

 


