MĚSTO KOPŘIVNICE
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2007
o zřízení Městské policie Kopřivnice a o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské
policie Kopřivnice a o jeho nošení
Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém zasedání dne 14.06.2007 usnesením č. 139
usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Ve městě Kopřivnici se zřizuje Městská policie Kopřivnice (dále jen „městská policie“).
(2) Městská policie je orgánem města Kopřivnice.
(3) Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie se žádostí o pomoc.

Článek 2
Hlavní úkoly městské policie
(1) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
města Kopřivnice, místních částí Lubina, Vlčovice, Mniší a plní další úkoly, stanovené
zvláštními právními předpisy.
(2) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky podle zákona ČNR
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Podrobnosti o stejnokroji
Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:
a) čepice šestihranná, lodička, baret černý s modrobílou páskou tvořící šachovnici po
celém obvodu pokrývky a s odznakem městské policie na čelní části,
b) bunda, plášť, sako černé s nášivkou se znakem města Kopřivnice na záloktí levého
rukávu,
c) košile bleděmodrá s nášivkou se znakem města Kopřivnice na záloktí levého
rukávu,
d) kalhoty černé, které u žen mohou být nahrazeny sukní,
e) kravata černá,
f) opasek černý,
g) obuv černá.
Článek 4
Podrobnosti o nošení stejnokroje
Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

Článek 5
Účinnost
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města
Kopřivnice č. 4/1999 o zřízení Městské policie Kopřivnice.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.07.2007.
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