
 

 

M Ě S T O  S E Z E M I C E  

Obecně závazná vyhláška města Sezemice 
č. 2/2008 

o zřízení městské policie  
 
Zastupitelstvo města Sezemice se na svém zasedání dne 3. června 2008 usnesením č. 
Z/29/3/2008 usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Zřizuje se Městská policie Sezemice (dále jen "městská policie"). 
(2) Městská policie je orgánem města Sezemice. 
(3) Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie (dále jen "strážník") se žádostí 

o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.  
 

Článek 2 
Stejnokroj strážníků městské policie 

(1) Stejnokroj strážníka tvoří tyto základní výstrojní součástky:  
·  čepice osmihranná s modrobílou páskou tvořící šachovnici po celém obvodu 

pokrývky a s odznakem městské policie na čelní části nebo brigadýrka se 
sjednocovacími prvky ve smyslu prováděcí vyhlášky (znak městské policie a 
šachovnicová obruba) nebo černá čepice se štítkem pro letní období se znakem 
městské policie nebo černý baret se znakem městské policie,  

·  bunda, plášť, sako černé s nášivkou se znakem města Sezemice a nápisem „Městská 
policie Sezemice“ na záloktí levého rukávu,  

·  košile bleděmodrá s nášivkou se znakem města Sezemice a nápisem „Městská 
policie Sezemice“ na záloktí levého rukávu,  

·  kalhoty černé nebo tmavomodré, které u žen mohou být nahrazeny sukní,  
·  černé pracovní kombinézy s nápisem městská policie na zádech a na levé straně 

prsou, nášivkou se znakem města a nápisem „Městská policie Sezemice“ na záloktí 
levého rukávu, 

·  kravata černá,  
·  opasek černý kožený  
·  obuv černá.  

(2) Další podrobnosti o jednotlivých výstrojních součástkách stejnokroje a jejich nošení 
upraví vnitřní organizační předpis městské policie. 

(3) Při plnění úkolů jsou strážníci označeni odznakem městské policie nošeným na pravé 
straně prsou. Odznak městské policie sestává ze státního znaku České republiky, nápisu 
"Městská policie" a identifikačního čísla strážníka. 
Průkaz městské policie obsahuje fotografii a identifikační číslo strážníka, kulaté razítko 
„Město Sezemice“ a podpis starosty města. 

 



Článek 3 
Platnost a účinnost 

(1) Účinností této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města č. 1/2008, kterou se 
zřizuje městská policie v Sezemicích. 

(2) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce 
městského úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení 
vyhlášky na úřední desce 

(3) Vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav Kopecký v. r.      Josef Ulrych v. r. 
        starosta města                 místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZV č. 2/2008 byla vyvěšena na úřední desce dne 05.06.2008 
OZV č. 2/2008 byla sejmuta z úřední desky dne 23.06.2008 
 
OZV byla vydána na  ZM dne 10.06.2008  a nabývá účinnosti dne 01.07.2008 
 


