32/1999 - O městské policii města Jílového
Městské zastupitelstvo v Jílovém se usneslo dne 31. 3. 1999 vydat v souladu s § 14 odst, 1, písm. i) a §
36 odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 1, odst. 1 a § 27, odst. 2 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve
znění pozdějších předpisů vydat obecně závaznou vyhlášku

o městské policii Města Jílového

Článek I
Úvodní ustanovení
1) Městské zastupitelstvo pro zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci
působnosti Města Jílového zřizuje Městskou policii města Jílového.
2) Městskou policie řídí starosta, pokud městské zastupitelstvo nepověří řízením městské policie
jiného člena městského zastupitelstva.
3) Městskou policii tvoří uniformovaní zaměstnanci Města Jílového.
4) Městská rada může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka.
5) Počet strážníků tvořícíc h sbor městské policie stanoví městské zastupitelstvo.
Článek II
Stejnokroj strážníka a jeho nošení
1) Stejnokroj strážníka tvoří:
a) černé zimní boty nebo polobotky
b) černé zimní nebo letní kalhoty
c) černá kravata
d) bleděmodrá košile s krátkým či dlouhým rukávem
e) černá bunda s vložkou
f) černá osmihranná čepice se štítkem
g) černá zimní pletená čepice
2) Bunda a košile je opatřena na právě straně prsou odznakem městské policie, pod ním je
identifikační číslo strážníka. Na záloktí pravého rukávu je opatřena nášivkou se znakem města a
názvem města s nápisem Městská policie. Na záloktí levého rukávu je nášivka s hodnostním
označením. Čepice se štítkem je vpředu označena znakem Městská policie..
3) Stejnokroj je nošen dle ročního období a počasí ve čtyřech variantách:
a) čepice se štítkem, bunda s vložkou, košile s dlouhým rukávem, kravata, zimní boty, svetr a černé
kožené rukavice
b) v období přetrvávajících mrazů - černá pletená čepice, bunda s vložkou, černý svetr, košile s
dlouhým rukávem, kravata, zimní kalhoty, zimní boty, černé kožené rukavice
c) čepce se štítkem, bunda s vložkou event. bez vložky, košile s dlouhým rukávem, letní kalhoty a
polobotky, kravata
d) čepice se štítkem, košile s krátkým rukávem, letní kalhoty, polobotky.

Článek III
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
2) Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 11/1992 o městské policii města Jílového

