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                   M ě s t o    B a k o v    n a d    J i z e r o u 
     
_________________________________________________________________ 

 

Obecně  závazná  vyhláška  č. 6/2006 
města  Bakov  nad  Jizerou 

  

o městské policii 
 

Zastupitelstvo  města   Bakov  nad  Jizerou  se  dne  4.  října   2006  usneslo  vydat  v  souladu  
s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1 odst. 1) a § 27 
odst. 2) zákona č.  553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
 

 
Článek  I. 

Úvodní ustanovení 
 

Ve městě Bakov nad Jizerou (dále jen „město“) je zřízena Městská policie Bakov nad Jizerou 
(dále též jen „městská policie“). 

 
 

Článek II.  
Stejnokroj strážníků městské policie 

  
1) Stejnokroj strážníků Městské policie Bakov nad Jizerou tvoří: 

a) kravata černé barvy, 
b) košile (s krátkým rukávem či dlouhým rukávem) bleděmodré barvy, 
c) podle povětrnostní situace též bunda, sako nebo plášť černé barvy, 
d) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile  bez jakéhokoliv označení, 
e) v  zimním období a v dalších  obdobích roku podle konkrétní situace též svetr, šála, 

či rukavice černé barvy, 
f) kalhoty černé barvy, 
g) boty (letní či zimní) černé barvy, ponožky černé barvy, 
h) pokrývka hlavy černé barvy, 
i) 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  s  výjimkou  
kožešinové zimní pokrývky hlavy, 

j) odznak na čelní části  pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé  barvy s  tmavě   modrým 
mezikružím;  v  horní  části  mezikruží  je  v  opisu  zlatě  ražené  slovo  „MĚSTSKÁ“ 
a jeho dolní části slovo „POLICIE“. 

 
2) Při  výcviku  a  plnění  speciálních  úkolů  mohou  strážníci  městské  policie  pro  výkon  

pravomoci  městské  policie  používat  černou  kombinézu  opatřenou  nápisem "MĚSTSKÁ 
POLICIE",  o  jejímž  použití  rozhoduje  vedoucí  strážník  městské  policie.  Černou 
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kombinézu  lze  používat  i  v  kombinaci  se  stejnokrojem  uvedeným  v  čl.  II.  této  obecně 
závazné  vyhlášky.  Vždy  však  musí  být  stejnokroj  vybaven  znakem  městské  policie  
na pravé straně  hrudníku  spolu  s  identifikačním číslem.  Strážníci  městské  policie  
používají  též  podle  potřeby  reflexní  vestu  opatřenou  nápisem  "MĚSTSKÁ  POLICIE"  
či pláštěnku černé barvy  opatřenou nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE". 

 
 

Článek III. 
Podrobnosti o nošení stejnokroje strážníků městské policie 

 
1) Součásti stejnokroje strážníků městské policie nelze nahrazovat částmi jiného oděvu. 
 
2) Strážníci jsou povinni a oprávněni nosit stejnokroj městské policie pouze v pracovní době 

při výkonu své pravomoci. Výjimky povoluje velitel městské policie. 
 
3) Strážníci vícečlenné hlídky musí být ustrojeni a upraveni jednotně. 
 
4) Podle ročního období a s přihlédnutím na počasí, popřípadě v budovách, kde to podmínky 

umožňují,  mohou  strážníci  vykonávat  pravomoci  městské  policie  v  košili  bez  bundy.  
Na  košili  a  bundě  musí  mít  však  vždy  znak  městské  policie  s  identifikačním číslem 
a na rukávu v záloktí nášivku se znakem městské policie. 

 
 

Článek  IV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1) Práva  a  povinnosti  strážníků městské  policie  jakož  i  další  otázky  týkající  se  městské 

policie upravuje zákon o obecní policii a další právní předpisy. 
 
2) Povinnosti  a  práva  městské  policie  a  strážníků městské  policie  vzniklá  a  založená  

před účinností této obecně závazné vyhlášky zůstávají nedotčena. 
 
3) Touto obecně  závaznou vyhláškou se  zrušuje  obecně  závazná vyhláška  č.  1/2006 města 

Bakov nad Jizerou, ze dne 15. března 2006, o městské policii. 
 
4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  15tým dnem po vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jiří Hieke                                                                                 Lubomír Landa 
       starosta města                                                                                  místostarosta 
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