MĚSTO ČESKÁ SKALICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 08/2006
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/92 o městské policii

Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání dne 30.1.2006 usnesením č.23/I/13/2006 usneslo
vydat dle § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
1. § 2 až § 27 se zrušují.
2. § 27a včetně nadpisu zní:
§ 27a
Podrobnosti o stejnokroji strážníka
1) Stejnokroj strážníka odpovídá jednotným prvkům stanoveným zvláštním předpisem.3)
2) Stejnokroj strážníka dále tvoří doplňky pro zimní období (kožešinové límce, kožené rukavice černé barvy,
zimní čepice černé barvy – kulich), doplňky pro letní období (krátké kalhoty černé barvy, čepice –
kšiltovka). Během obou období strážníci používají kožené doplňky černé barvy a reflexní vesty žluté barvy
s nápisem „Městská policie“.
3) Součásti stejnokroje strážníka nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.2.2006.

…………………………………
starosta města

………………………………..
místostarosta města

3) vyhláška MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.2.2006

Sejmuto z úřední desky dne:

Starosta města Česká Skalice
vyhlašuje

úplné znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/92 o obecní policii,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 08/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/92 o obecní policii
Město Česká Skalice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Obecně závazná vyhláška č. 6/92
o městské policii
Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání dne .... ledna 1992 usneslo vydat dle § 1 odst. 1 a § 27
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 16 odst. 1 písm. a) a §
36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích )obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Úvodní ustanovení

§1
1) Obecní policii zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo1) obecně závaznou vyhláškou.
2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.2)
3) Každý má právo obracet se na pracovníky obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc;
strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
4) Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen "policie").
5) Úkoly obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb. plní ve městě Česká Skalice městská policie.
§ 2 až § 27
zrušeny
§ 27a
Podrobnosti o stejnokroji strážníka
Stejnokroj strážníka odpovídá jednotným prvkům stanoveným zvláštním předpisem.3)
4) Stejnokroj strážníka dále tvoří doplňky pro zimní období (kožešinové límce, kožené rukavice
černé barvy, zimní čepice černé barvy – kulich), doplňky pro letní období (krátké kalhoty černé
barvy, čepice – kšiltovka). Během obou období strážníci používají kožené doplňky černé barvy a
reflexní vesty žluté barvy s nápisem „Městská policie“.
5) Součásti stejnokroje strážníka nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.
§ 28
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení, to je 13.2.1992.
Vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v České Skalici dne 30.1.1992.

Petr F E J F A R
starosta města
_________________________________________
1) § 27 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) § 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
3) vyhláška MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

Libuše MATĚJKOVÁ
zástupce starosty města

