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7/99 
_________________________________________ 

 
M Ě S T O     Ú S T Í      N A D     O R L I C Í 

_________________________________________ 
 
 

Obecně   závazná   vyhláška  města  Ústí  nad  
Orlicí č. 7/99 o zřízení městské policie  

 
Městské  zastupitelstvo  v  Ústí  nad  Orlicí  dne 14. 12. 1999 schválilo, v souladu s 
ustanovením § 14 odst. 1 písm. o) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném  znění a v souladu s ustanoveními § 1 a § 27 odst. 2  zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii v platném znění, následující obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

článek 1 
Úvodní ustanovení  

 
1) Městské zastupitelstvo v Ústí nad Orlicí zřizuje dnem účinnosti této obecně závazné 

vyhlášky Městskou policii v Ústí nad Orlicí.  
 
2) Městská policie v Ústí nad Orlicí zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v 

rámci působnosti města Ústí nad Orlicí. Při plnění svých úkolů spolupracuje Městská 
policie v Ústí nad Orlicí s Policií České republiky. 

 
 

článek 2 
Strážníci městské policie 

 
1) Strážník, zařazený do výkonu obchůzkové nebo hlídkové služby, prokazuje svou 

příslušnost k městské policii stejnokrojem Městské policie v Ústí nad Orlicí s odznakem 
městské policie a identifikačním číslem. Podrobnosti o stejnokroji, jakož i o jeho nošení, 
jsou uvedeny v článku 3 této obecně závazné vyhlášky. 

 
2) Povinnosti a oprávnění strážníků Městské policie v Ústí nad Orlicí jsou upraveny 

v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění. 
 
 

článek 3 
Stejnokroj strážníka městské policie 

 
1) Stejnokroj strážníka Městské policie v Ústí nad Orlicí tvoří: 
kalhoty – černá barva, bunda nebo sako – černá barva,  kravata – černá barva, pokrývka hlavy 
– černá barva, kombinéza - černá barva, tričko - černá barva, košile služební – bleděmodrá 
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barva, košile slavnostní – bílá barva, nášivka na záloktí levého rukávu se znakem a názvem 
města Ústí nad Orlicí a nápisem Městská policie 
 
2) Ústroj pro výkon obchůzkové služby – varianty: 
a) kalhoty, košile, kravata, svetr, zimní bunda, kulich, ponožky, obuv,   
b) kalhoty, košile, kravata, svetr, bunda, brigadýrka, ponožky, obuv, 
c) kalhoty, košile, kravata, bunda, brigadýrka, ponožky, obuv, 
d) kalhoty, košile, kravata, brigadýrka, ponožky, obuv, 
e) kalhoty, košile (rozhalenka), pokrývka hlavy tzv. basebalka, ponožky, obuv. 
 
3) Ústroj pro výkon hlídkové služby – varianty: 
a) kombinéza, tričko, svetr, zimní bunda, kulich, ponožky, obuv, 
b) kombinéza, tričko, svetr, bunda, pokrývka hlavy tzv. basebalka, ponožky, obuv, 
c) kombinéza, tričko, pokrývka hlavy tzv. basebalka, ponožky, obuv a další shodné s ústrojí 

pro výkon obchůzkové služby. 
 
4) Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo se nachází 

pod odznakem městské policie.  
 
5) Pokud strážník provádí zákrok v mezích zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii 

v platném znění mimo svou pracovní dobu, popřípadě činí jiná opatření a neprokazuje 
svou totožnost podle předchozích odstavců, prokáže příslušnost k městské policii 
průkazem městské policie. 

 
 

článek 4 
Sídlo Městské policie v Ústí nad Orlicí 

 
Sídlem Městské policie v Ústí nad Orlicí je dům č. p. 18 v Kostelní ulici (budova Městského 
úřadu v Ústí nad Orlicí, vchod ze strany od kostela). Telefonní spojení na číslech: 156 – 
tísňové volání, 514  265 nebo 526 162. 
 
 

článek 5 
Závěrečná ustanovení  

 
Tato obecně závazná vyhláška č. 7/99 o zřízení městské policie nabývá účinnosti dnem 1. 1. 
2000. Současně se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 5/93 o zřízení 
městské policie. 
 
 
 
 
......................................                                 ....................................... 
         Jiří Čepelka                 Mgr. Karel  Škarka 
       starosta města             zástupce starosty města 
 


