
MĚSTO 

ČERVENÝ KOSTELEC  

 

O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A   č. 6/2005  
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1992  

o obecní policii města Červeného Kostelce 
 

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č.2.26. 

usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s § 35a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 

Část I. : 

Původní znění čl. 15 obecně závazné vyhlášky č. 1/1992 o obecní policii města Červeného Kostelce 

se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto: 

 

Článek 15. 

Nošení stejnokroje 

1. Strážníci městské policie jsou povinni být v pracovní době řádně ustrojeni, upraveni a dbát na 

to, aby stejnokroj byl čistý a nepoškozený.  

2. Stejnokroj se nosí následujícími způsoby : 

LETNÍ OBDOBÍ 

- košile (krátký rukáv, dlouhý rukáv), hodnostní označení, vázanka, kalhoty letní, obuv letní, 

pokrývka hlavy, bunda  

- triko černé,  obuv letní, pokrývka hlavy (baret), bunda 

 ZIMNÍ OBDOBÍ 

- košile (krátký rukáv, dlouhý rukáv), hodnostní označení, vázanka, svetr černý, šála černá, 

rukavice kožené černé, kalhoty zimní, obuv zimní, bunda, pokrývka hlavy (brigadýrka, 

čepice zimní)   

- triko černé, kombinéza, svetr černý, šála černá, rukavice kožené černé, bunda, obuv zimní, 

pokrývka hlavy (baret, brigadýrka, čepice zimní) 

3. Hlídka dvou a více strážníků MP je povinna nosit v pracovní době vždy shodné prvky 

stejnokroje. 

4. Ke služební košili je povinen strážník MP nosit vázanku.  Výjimkou  je  v  letním období teplota 

vyšší 25 stupňů Celsia, kdy může vázanku odložit. 

5. K letní obuvi nosí strážník MP ponožky černé barvy. 

 

 

Část II: 

Účinnost 

Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 25.8.2005 a nabývá 

účinnosti dnem 10.9.2005. 

 

 

 

 

 

 Petr Mědílek        Karel Cejnar 

     starosta        místostarosta 
 


