
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 10/1997, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie v Kojetíně                         
ze dne 28.11.1995. 

 

Městské zastupitelstvo v Kojetíně schválilo dne 25.11.1997 v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 
písm. o) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a 
zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 

Článek 1 

Text článku 2 se vypouští a nahrazuje tímto textem: 

Článek 2 
Stejnokroj 

1. Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou totožnost k městské policii 
stejnokrojem a odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. 

2. Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod 
odznakem městské policie. Nášivka s názvem města se nosí na levém záloktí rukávu. 

3. Jednotlivými prvky stejnokroje v souladu s vyhláškou MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí 
zákon o obecní policii jsou: 

a. kravata černé barvy a bunda, sako nebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým 
rukávem bleděmodré 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, umístěná 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 opisu zlatě ražené slovo "MĚSTSKÁ" a v 
jeho dolní části slovo "POLICIE". 

4. Součástí stejnokroje je černý opasek s doplňky přizpůsobenými pro nošení donucovacích 
prostředků a služební zbraně. 

Článek 3 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1998. 

Ing. Karel Werner     Mgr. Jaroslav Prášil  
starosta       zástupce starosty 


