
VYHLÁŠKA �. 20/1996 
o M�stské policii Olomouc 

Zastupitelstvo m�sta Olomouce na svém zasedání dne 26.9. 1996 na podklad� 
ustanovení § 1, odst. 1  zákona �. 553/1991 Sb. o obecní policii schválilo podle § 14 
odst.1, písm. i) a v souladu s ustanoveními § 16 a § 36 odst.1, písm. f)   zákona  �. 
367/1990 Sb.,  o obcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� tuto obecn� závaznou vyhlášku:  
 

�l. 1 
Z�ízení M�stské policie Olomouc 

Zastupitelstvo m�sta Olomouce na svém zasedání dne 20.2. 1992 z�ídilo M�stskou policii 
Olomouc se sídlem v Olomouci (dále jen m�stská policie). 
 

�l. 2 
Obecná ustanovení 

1) M�stská policie je orgánem m�sta Olomouce k zabezpe�ování záležitostí ve�ejného 
po�ádku v rámci p�sobnosti m�sta Olomouce. 
2) Úkoly m�stské policie vykonávají pracovníci m�stské policie. 
3) Administrativní a materiáln� technické záležitosti m�stské policie zajiš�ují civilní 
zam�stnanci. 
4) Strážníci a civilní zam�stnanci m�stské policie jsou v pracovním pom�ru u m�sta 
Olomouce. 
5) Strážníci v pracovní dob� nosí stejnokroj. Tato povinnost se nevztahuje na �editele 
m�stské policie a na jeho zástupce. 
6) Stejnokroj, výstroj a výzbroj strážníka je upravený ve vnit�ním organiza�ním �ádu m�stské 
policie. 
 

�l. 3 
Organiza�ní �len�ní 

1) M�stská policie se �lení na �editelství a služebny. 
2) �editelství se svým administrativn� technickým aparátem má sídlo v Olomouci na 
Kate�inské ulici �. 8. 
3) Služebny m�stské policie mají názvy a sídla: 
- služebna Centrum, Kate�inská 8 
- služebna Hodolany, Sladksovského ulice, budova nádraží �AD 
- služebna Jánského, ul. Dr. Jánského �. 8 
- služebna Terera, nám. Terera �. 2 

 
�l. 4 

�ízení m�stské policie 
1) M�stskou policii �ídí primátor m�sta Olomouce.V pracovn� právních vztazích jedná 
jménem m�sta Olomouce. 
2) V �ele m�stské policie je �editel pov��ený Radou m�sta Olomouce pln�ním n�kterých 
úkol� p�i �ízení m�stské policie. Odpovídá za �ádné pln�ní úkol� m�stské policie, jakož i za 
ú�elné využívání základních a rozpo�tových prost�edk�. O �innosti m�stské policie pr�b�žn� 
informuje primátora, kterému je bezprost�edn� pod�ízen. 
3) Organiza�ní struktura je podrobn�ji upravena zvláštním p�edpisem. 
 
 
 



 
�l. 5 

Ostatní právní vztahy 
Úkoly m�stské policie, oprávn�ní a povinnosti strážník�, podmínky použití donucovacích 
prost�edk�, odpov�dnost m�sta za vznik škody porušením právních p�edpis� p�i provád�ní 
zákrok� strážníky m�stské policie a další právní vztahy se �ídí zákonem o obecní policii. 
 

�l. 6 
Záv�re�ná ustanovení 

1) Touto vyhláškou se zrušují obecn� závazné vyhlášky m�sta Olomouce �. 6/92, 17/92 a �. 
23/93 o M�stské policii Olomouc. 
2) Tato vyhláška nabývá právní ú�innosti 15-tým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
Mgr. Richard Pavel ,v.r.                                                       RNDr. Ivan Kosatík,v.r. 
nám�stek primátora                                                              primátor m�sta 
               

Vyv�šeno na ú�ední desku dne : 1.10.1996 

Sejmuto z ú�ední desky dne : 18.10.1996 

�.j.: 101/96 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Organiza�ní struktura M�stské policie Olomouc schválená primátorem 
 


