
 

 

V Y H L Á Š K A 

O OBECNÍ POLICII V ŠENOVĚ 
 

Obecní zastupitelstvo v Šenově schválilo dne 15.3.1992 v  souladu s ustanovením 

 § 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o Obecní policii tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
                                                                    

                                                                   Článek 1 

 

Touto vyhláškou se zřizuje OBECNÍ POLICIE a vyhlašuje její statut. 

 

 

                                                                   Článek 2 

 

Obecní policie Šenov (dále jen obecní policie) je samostatnou organizační jednot- 

kou obce Šenova. Vstupuje do práv a povinností vymezených tímto statutem a zákonem 

o obecní policii, avšak vţdy jako součást obce Šenova bez právní subjektivity. 

 

                                                                    

                                                                   Článek 3 

 

Obecní policie zabezpečuje místní záleţitosti veřejného pořádku v rámci samostatné 

působnosti obce. 

 

ORGANIZACE  A  ŘÍZENÍ 
 

                                                                   Článek 4 

 

1. Obecní policii v Šenově řídí starosta obce. 

2. V čele obecní policie je velitel, jímţ se stává jeden ze stráţníků na základě  

pověření obecní radou.  1) 

 

3. Velitel je oprávněn organizovat činnost obecní policie s cílem zabezpečit míst-   

       ní záleţitosti veřejného pořádku. 

       

      Velitel je odpovědný za: 

     

a) plnění úkolů vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb., předpisů, které s ním sou- 

visejí a místních vyhlášek 

b) hospodárné nakládání s finančními prostředky určenými obecním zastupitelstvem 

pro činnost obecní policie 

c) za majetek obce Šenova svěřený obecní policii pro zabezpečení její činnosti. 

 

4.   Velitel určí svého zástupce, který v době jeho nepřítomnosti plní úkoly velitele 

 

 



                                                            Článek 5 

 

Vnitřní struktura a organizace obecní policie je dána organizačním řádem obecní po- 

licie, který schvaluje obecní rada. 

 

                                                            Článek 6 

 

1. Rozpočet obecní policie je součástí rozpočtu obce Šenova a je kaţdoročně schvalo- 

ván obecním zastupitelstvem. 

2. Pracovníci obecní policie jsou pracovněprávním vztahu k obci Šenov. Veškerá 

práva a  povinnosti z toho vyplývající se řídí ustanoveními zákoníku práce. 

 

           PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ 
                                                     

                                                    Článek 7 

 

 

Stráţníkem se můţe stát občan, který splňuje tyto předpoklady: 

 

a)  je bezúhonný, starší 21 let, tělesně a duševně způsobilý      2) 

b) má ukončené střední odborné vzdělání 

c) je vybrán ve výběrovém řízení komisí, kterou stanoví obecní rada         

             

 

STEJNOKROJ A JEHO NOŠENÍ 
 

                                                             Článek 8 

 

1. Stejnokroj stráţníků obecní policie v Šenově je tvořen těmito oděvními součástka- 

      mi: 

- šestihranná čepice černé barvy 

- koţená bunda černé barvy (se zimní vloţkou) s nášivkou obecní policie a znakem 

obce na levém záloktí, se státním znakem Obecní policie a identifikačním číslem  

na pravé straně prsou 

- černé kalhoty 

- modrá košile s dlouhým rukávem a černou koţenou vázankou 

- modrá košile s krátkým rukávem 

- bílá košile s černou vázankou – pro slavnostní příleţitosti 

- černé polobotky, zimní obuv 

- šedá šála, černé koţené rukavice 

2. Stráţníci jsou povinni nosit stejnokroj v pracovní době, dále v době mimořádných 

bezpečnostních opatření. V letním období je dovoleno nosit košili s krátkým ruká- 

vem dle rozkazu velitele. Označení musí být provedeno ve smyslu zákona o obecní 

policii.            3) 

3. Ve zvláštních případech můţe velitel obecní policie rozhodnout o tom, ţe stráţníci 

budou vykonávat svoji sluţbu v občanském oděvu. V tomto případě se stráţník prokazuje 

sluţebním průkazem. 

 



 

 

                               VÝZBROJ A JEJÍ NOŠENÍ 
 

                                                               Článek 9 

 

1. Výzbroj stráţníků tvoří donucovací prostředky – tomfa, pouta, střelná zbraň 

s náboji, slzotvorný prostředek.     4) 

2. Stráţníci jsou povinni nosit výzbroj současně se stejnokrojem. 

3. Výjimky z nošení výzbroje ve zvláštních případech povoluje velitel obecní policie. 

4. Pravidla pro nošení, drţení a skladování zbraní a střeliva stanoví zvláštní 

předpis. 

5. Stráţníci ve sluţbě pouţívají radiostanice a sluţební vozidla. Vozidla jsou ozna- 

čena znakem obce Šenova, nápisem Obecní policie Šenov a telefonním číslem. 

 

                                          POUŢITÍ PSA 
 

                                                            Článek 10 

 

1. Pes pouţívaný pro potřeby Obecní policie můţe být ve vlastnictví obce, stráţníka 

nebo smluvně zajištěn. 

2. Způsobilost psa k pouţití ve smyslu zákona o obecní policii musí být osvědčena 

policií.     5) 

 

                              OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

                                                      
                                                            Článek 11 

 

Obecní zastupitelstvo stanoví počet pracovníků obecní policie. 

 

 

                                      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

     
                                                    Článek 12 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1992. 

 

-------------------- 

1) §   3 odst.2  zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o Obecní policii 

2) §   4 odst.1  zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o Obecní policii 

3)   §   9 odst.2  zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o Obecní policii 

4) § 18 odst.1  zákona ČNR č. 553/1999 Sb. o Obecní policii 

5) § 19 odst.2  zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o Obecní policii 

 

 

                                                                                     Karel Houdek v.r. 

 

 


