
Vyhláška 

 města Moravská Třebová 

o zřízení městské policie 

 

 

     Městské zastupitelstvo v Moravské Třebové schválilo dne 28. ledna 1992 obecní 
vyhlášku o zřízení městské policie dle § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991, o obecní 
policii, § 14 odst. 1 písm. d), § 37 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní 
zřízení, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 1, § 36 písm. h) zákona ČNR č. 
367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

 

Článek 1 

     (1) Městské zastupitelstvo v Moravské Třebové zřizuje městskou policii. 

     (2) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území 
města, zejména : 

a) dohlíží na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně  veřejného pořádku 

b) přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku 

c) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 

d) odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991  Sb. též ukládá a 
vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky 

e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a  podle konkrétní 
situace činí opatření k jejich odstranění 

     (3) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž 
projednávání je v působnosti obce. 

     (4) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který 
vyplývá z místní úpravy silničního provozu. 

 

Článek 2 

     Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svoji příslušnost k městské 
policii stejnokrojem s odznakem městské policie. Dále identifikačním číslem a 
názvem obce. 

Stejnokroj městské policie se specifikuje následovně : 

- čepice 

- bílá košile 

- kalhoty, sako (bunda letní) 

- zimní kožená bunda 
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Článek 3 

     Městské zastupitelstvo pověřilo p. Ing. Jiřího Kalabuse řízením městské policie. 

 

Článek 4 

     (1) Úkoly městské policie, oprávnění a povinnosti strážníků, použití donucovacích 
prostředků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb. 

     (2) Kromě obecně závazných předpisů se strážníci řídí organizačním řádem 
městské policie. 

 

Článek 5 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 23.9.1992, a to z důvodů 
naléhavého obecního zájmu, kterým je urychlené řešení záležitostí veřejného pořádku. 

 

 
Ing. Oldřich Vlk 

starosta města 

 

 

 

 


