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KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
Č. 11/1993, O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE MĚSTA ŠUMPERKA, 

VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 6/2003 
 

Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 13. 3. 2008 usnesením č. 635/08 usneslo 
vydat v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. h) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku“): 

 
Článek 1 

 
1. Touto vyhláškou se ruší příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 11/1993, o zřízení Městské 

policie Města Šumperka, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003. 
 
2. Příloha č. 1 zní: 

 
Podrobnosti o stejnokroji a jeho nošení 

 
1. V letním období tvoří stejnokroj strážníků městské policie: 

- šestihranná pokrývka hlavy černé barvy nebo baseballová čepice černé barvy, 
- košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy s nášivkou s názvem města na záloktí rukávu, 
- kravata černé barvy a bunda letní černé barvy s nášivkou s názvem města na záloktí rukávu,  
- kalhoty letní černé barvy, 
- polobotky černé barvy. 

 
2. V zimním období tvoří stejnokroj strážníků městské policie: 

- šestihranná pokrývka hlavy černé barvy, pletená nebo kožešinová čepice černé barvy, 
- košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy a kravata černé barvy, nebo rolák černé barvy, 
- svetr nebo vesta černé barvy, 
- bunda zimní černé barvy s nášivkou s názvem města na záloktí rukávu, 
- kalhoty zimní černé barvy, 
- rukavice černé barvy, 
- obuv zimní černé barvy. 

 
3. V souladu s výstrojním řádem městské policie tvoří stejnokroj strážníků, zejména při výkonu noční 

služby, při službě na jízdních kolech, při mimořádných akcích a při výcviku: 
- pokrývka hlavy (baseballová čepice) černé barvy, resp. cyklistická přilba, 
- košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy, 
- bunda černé barvy, pod ní (místo košile) tričko černé barvy, 
- kalhoty černé barvy,  
- obuv kotníčková nebo "kanady" černé barvy. 

 
4. Slavnostní stejnokroj tvoří: 

-     šestihranná pokrývka hlavy černé barvy, 
-     košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy s nášivkou s názvem města na záloktí rukávu, 
-     kravata černé barvy se sponou, 
-     sako černé barvy s nášivkou s názvem města na záloktí rukávu, 
-     kalhoty černé barvy, 
-     polobotky černé barvy. 
Slavnostní stejnokroj je určen k nošení při příležitostech, které určí ředitel městské policie. 
Slavnostní stejnokroj jsou oprávněni nosit vedoucí zaměstnanci městské policie. 

 
5. Bundy, saka a košile s krátkým rukávem jsou opatřeny na záloktí levého rukávu nášivkou 

následovně: 
- na bílém podkladu černý nápis "MĚSTSKÁ POLICIE ŠUMPERK" vepsaný po obvodu kolem 

znaku města. 
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6. Pokrývka hlavy je opatřena: 
a) na čelní části - odznakem ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, v němž jsou 

v opisu zlatě ražená slova "MĚSTSKÁ POLICIE". 
b) po obvodu - páskou se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými šachovnicovým 

způsobem. Páska se nepoužije u kožešinové nebo pletené zimní pokrývky hlavy.  
 
7. Odznak městské policie s identifikačním číslem je umístěn viditelně na pravé straně prsou u košile 

a bundy.  
 
8. Stejnokroj nosí strážníci městské policie pouze v pracovní době. 
 

Článek 2 
Účinnost  

 
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Zdeněk Brož v.r.  Ing. Marek Zapletal v.r.      
      starosta města       1. místostarosta          
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