MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Vyhláška č. 1 /1992

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ TĚŠÍN

Městské zastupitelstvo v Českém Těšíně se usneslo na svém zasedání dne 19. 2.
1992 vydat podle ustanovení § 1 zák. ČNR č. 553/91 Sb.,o obecní policii a v souladu
s ustanovením § 16, odst. 1, písm. b) a § 37 zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích
tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se zřizuje Městská policie Český Těšín.

Čl. 1
(1) Městská policie Český Těšín (dále jen městská policie) je samostatnou
organizační jednotkou města Českého Těšína jako subjektu práv a povinností.
(2) Městská policie svým jménem vstupuje do práv a povinností, vymezených touto
vyhláškou a zákonem o obecní policii,1) vždy však jako součást města Českého
Těšína bez vlastní právní subjektivity.

Čl. 2
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
samostatné působnosti města, vyplývající ze zákona o obcích2) a zákona o obecní
policii.3)
Poznámky:
1) zákon ČNR č. 553/91 Sb., o obecní policii
2) zákon ČNR č. 367/90 Sb., o obcích
3) zákon ČNR č. 553/91 Sb., o obecní policii

Čl. 3
(1) V čele městské policie stojí velitel. Starosta jeho prostřednictvím městskou policii
řídí. Velitele městské policie a jeho zástupce jmenuje městská rada na základě
výsledků výběrového řízení.

(2) Veliteli přísluší ve vztahu ke strážníkům a jiným zaměstnancům pracujícím na
úseku městské policie ve věcech pracovně právních vztahů, pravomoci vedoucího
organizace s výjimkou uzavírání a rušení pracovních a obdobných smluv.
(3) Velitel je odpovědný za řádné plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí
veřejného pořádku ve spádovém území a za hospodaření s finančními prostředky,
které budou pro tento účel vyčleněny z rozpočtu města.
(4) V době nepřítomnosti velitele plní jeho úkoly jeho zástupce.

Čl. 4
Vnitřní strukturu městské policie určuje velitel s přihlédnutím k co nejúčelnější dělbě
práce.

Čl. 5
(1) Strážníci stejně jako ostatní zaměstnanci městské policie jsou v pracovně
právním vztahu k městu Český Těšín.
(2) Jménem města uzavírá a ruší pracovní a obdobné smlouvy se strážníky a
ostatními zaměstnanci městské policie starosta.
(3) Město odpovídá za škodu způsobenou strážníky městské policie v rozsahu a za
podmínek stanovených § 24 zákona o obecní policii.4)
Poznámky:
4) zákon ČNR č. 553/91 Sb., o obecní policii

Čl. 6
(1) Počet strážníků a ostatních zaměstnanců městské policie stanoví městské
zastupitelstvo.
(2) Městské zastupitelstvo stanoví z rozpočtu města pro městskou policii takový
objem finančních prostředků, který je dostatečným k řádnému plnění úkolů při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a to na základě velitelem
předloženého rozpočtového projektu.

Čl. 7
(1) Stejnokroj strážníků je tvořen z těchto oděvních součástí:
- šestihranná čepice černé barvy se znakem města a označením městská policie
- bunda černé barvy s nášivkou Městská policie Český Těšín na levém záloktí, se
znakem Městské policie a identifikačním číslem na pravé straně prsou (podoba erbu
a znaku MP Český Těšín je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky).
- černé kalhoty
- modrá košile s černou vázankou (v letním období rozhalenka)
- šála, černé rukavice
- černé polobotky (v zimním období jednotné zimní boty)
(2) Strážníci jsou povinni nosit stejnokroj v pracovní době i v době mimořádných
bezpečnostních opatření.
(3) V letním období je jim povoleno nosit košili s krátkým rukávem, avšak vždy s
označením ve smyslu § 9 zák. č. 553/91 Sb., a na základě rozhodnutí velitele.
(4) Ve zvláštních případech může velitel městské policie rozhodnout o tom, že
strážníci budou vykonávat službu v civilním oděvu. O těchto případech bude starosta
města velitelem informován.
(5) Výstroj strážníků městské policie s uvedením doby užívání je stanovena v příloze
č. 1 této vyhlášky.

Čl. 8
(1) Městská policie je oprávněna vykonávat komerční činnost související s úkoly, pro
něž byla zřízena za předpokladu, že se to nedotkne kvality výkonu služby pro město
a náklady budou zcela hrazeny objednatelem. K této činnosti dává souhlas starosta
města.
(2) V zájmu dodržování zákonnosti, zachování nestrannosti a s cílem vyloučit vliv
politických sil na rozhodování městské policie nesmí být strážník po dobu trvání
pracovního poměru u městské policie politicky organizován. Členství a politická
aktivita v kterékoliv straně nebo hnutí je důvodem k ukončení pracovního poměru v
městské policii.

Čl. 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, t.j. 20.2.1992.

JUDr. Bohumil Muroň, v.r.
starosta města

Zdeněk Budínský, v.r.
zástupce starosty města

