Město Benešov nad Ploučnicí
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007
o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí se na svém zasedání dne 20.06.2007 usneslo us.č.
94/2007 vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:
a) bunda černé barvy
b) kalhoty černé barvy, u žen mohou být kalhoty nahrazeny sukní černé barvy
c) košile modré barvy
d) pokrývka hlavy šestihranná černé barvy , v létě lodička téže barvy
e) polobotky černé barvy
f) kravata černé barvy
Pro zimní období se stejnokroj doplňuje o:
g) bunda zimní s vložkou
h) boty zimní černé
i) rukavice kožené černé
j) šála
k) zimní pokrývka hlavy
l) svetr
m) vesta
n) triko černé
o) kombinéza
Nedílnou součástí stejnokroje jsou služební opasek a v případech uvedených v Čl. 2 odst. 8
reflexní vesta .
Čl. 2
Podrobnosti o nošení stejnokroje

1) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.
2) Strážníci jsou povinni při výkonu služby být řádně ustrojeni a dbát na čistotu stejnokroje.
3) Stejnokroj strážníci používají pouze při výkonu služby.
4) Pokud tvoří košile s krátkým rukávem vrchní část oblečení, je možné límec upravit na
rozhalenku.
5) V případě, že povětrnostní podmínky neumožní mít čepici na hlavě, drží jí strážník v ruce.
6) Ženy zaměstnané u městské policie mohou nosit sukni a k ní boty lodičky černé barvy.
7) V nočních hodinách a při různých cvičeních a technických akcích mohou strážníci používat
kombinézu.
8) Při dopravních akcích, zajišťování místa nehody a jiných podobných činnostech spojených

pohybem strážníků na komunikacích a za snížené viditelnosti používají strážníci reflexní
vestu
Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Karel Vrbický starosta města
Radek Lekner místostarosta města

