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o obecní policii a jajím stejnokroji 
  
  
  

 Obecně závazná vyhláška 
 č. 1. 1999  

o obecní policii a jejím stejnokroji 
   
Obecní zastupitelstvo v Plumlově na základě ustanovení § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) a k) 
zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s 
ustanovením § 1 odst. 1 a § 27 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, schválilo dne 7. září 1999 tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 Základní ustanovení 
1. Obecní zastupitelstvo v Plumlově zřizuje Obecní policii v Plumlově. 
2. Obecní policii v Plumlově řídí starosta, který zároveň jedná jménem obce v pracovně-
právních vztazích zaměstnanců Obce Plumlov, zařazených do Obecní policie Plumlov (dále 
jen strážník). 
3. V případě dlouhodobé nepřítomnosti starosty řídí strážníky Obecní policie radou 
pověřený 
zástupce starosty. 
4. Obecní policie Plumlov může mít max. 3 strážníky. 

Čl. 2 Stejnokroj strážníka 
1. Strážníci jsou povinni a oprávněni nosit stejnokroj obecní policie pouze v pracovní 
době při výkonu své pravomoci. Vyjímky povoluje řízením obecní policie pověřená osoba. 
2. Stejnokroj obecní policie nesmí být zaměnitelný s jiným stejnokrojem. 
3. Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou: 
a) kravata černé barvy a bunda, sako anebo plášt černé barvy nebo košile s krátkým 
rukávem bledě modré barvy, 
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukávem, bez 
jakéhokoliv označení, 
c) pokrývka hlavy černé barvy, 
d) 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 
viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou kožešinové zimní pokrývky hlavy, 
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým 
mezikružím. 
V horní části mezikruží je v popisu zlatě ražené slovo "OBECNÍ" a v jeho dolní části slovo 
"POLICIE". Velikost nárameníků a podrobnosti o tvarovém provedení odznaku se řídí 
přílohou vyhlášky MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. 
4. Doplňky služebního stejnokroje a další prostředky pro výkon služby, kterými mohou 
být strážníci postupně podle potřeby dovybaveni: 
a) doplňky služebního stejnokroje: 
- opasek černé barvy,  
- pouzdro se zbraní, 
- distančni hůl (tonfa), 
- pouta, 
- slzotvorné prostředky, 
- mobilní telefon, 
- kapesní svítilna, 
- píštalka 
b) další prostředky pro výkon pravomoci strážníka:  



- služební průkaz, 
- služební (referentské) vozidlo, 
- služební pes, 
- prostředek k zabránění odjezdu vozidla.  

  

  

Čl. 3 Závěrečná ustanovení 
1. Při plnění svých úkolů spolupracuje Obecní policie s Policií ČR. 
2. Strážníci Obecní policie jsou povinni zachovávat mlčení o skutečnostech, se kterými se 
seznámili při plnění svých úkolů nebo v souvislosti s nimi. 
3. Organizační strukturu a pověření jednotlivých strážníků stanoví obecní rada. 
4. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 6 ze dne 30.6. 1992 Obce Plumlov o 
Obecní policii a jejím stejnokroji. 
5. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.11. 1999. 
  

  

  

  

 


