
Podklad č.12 pro jednání ZM 26/2013 na den 11. 12. 2013 

 

Zpracovatel :  Kašpárková, dne  26. 11. 2013 

Předkladatel : místostarosta I  

 
 

Obecně závazná vyhláška – Městská policie - novelizace 

  
 

Příloha: 1 x vyhláška 

              
   

Návrh na usnesení: 

 

12. ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 35a odst. 2, a 

§84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku E 4/2013 

města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  

E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích. 
 

Důvodová zpráva: 

 

Vzhledem ke změnám ve vedení města je předložena změna OZV č. E/1/2004, 

kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích a navrženo nahrazení 

původního ustanovení ustanovením zákonným (citace § 3 odst. 1 zákona č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů). 

 



Město Čelákovice, Náměstí 5. května l, 250 88 Čelákovice 

 

Obecně závazná vyhláška E 4/2013 města Čelákovic, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 1/2004, 

kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích 

 
     Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo na svém zasedání dne …….usnesením č. 

………………  a podle ustanovení § 35a odst. 2, a §84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 

odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto 

změnu Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích: 

 

Novelizace č. 1 
  

Čl. I 

 

1. V článku 3 Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích, nazvaném „Řízení městské policie“ se odst. 1 mění, nahrazuje a nově zní 

takto: 

 

1. Městskou policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva města pověřený 

zastupitelstvem města. 

 

Čl. II 

 

1.  Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích, zůstávají v platnosti a beze změn. 

 

2. Tato Obecně závazná vyhláška E 4/2013 města Čelákovic, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích - Novelizace 

č. 1 - nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.         
             

          

 

                                                                                 

...................................................                                          .....................................................                     

              místostarosta                                                                                starosta 

 

 

 

Vyvěšeno:   

 

Sejmuto:    
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	12. příloha - vyhláška MP

