
Podklad č. 8 pro jednání ZM 27/2014 na den 27. 2. 2014 

 

Zpracovatel :  Kašpárková, dne  10. 2. 2014 

Předkladatel : starostka 

 
 

Obecně závazná vyhláška – Městská policie - novelizace 

  
 

Příloha: 1 x vyhláška 

              
   

Návrh na usnesení: 

 

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

§84 odst. 2, písm. h) a 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 

1/2014 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  

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

Důvodová zpráva: 

 

Vzhledem ke změnám v zákoně o obecní policii je předložena změna OZV č. 

E/1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích a OZV je uvedena 

do souladu se zákonem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Obecně závazná vyhláška E 1/2014 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. h) a 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, (dále jen „zákon“) 

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

v Čelákovicích: 

 

Čl. I 

 

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

v Čelákovicích, nazvaném „Úvodní ustanovení“ se ruší a nahrazuje odst. 3 a nově zní takto: 

 

„3. Městská policie Čelákovice je tvořena zaměstnanci města zařazenými do městské policie, 

kteří jsou strážníky, a ostatními zaměstnanci.“ 

 

2. Článek 3 Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích, nazvaném „Řízení městské policie“ se ruší a nahrazuje a nově zní takto: 

 

„Článek 3 

Řízení městské policie 

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

města. 

2. Zastupitelstvo města může na návrh osoby podle odst. 1 tohoto článku, za podmínek 

stanovených zákonem, pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného 

strážníka. 

3. Strážníci jsou v pracovním poměru k městu. 

4. Jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků osoba, která řídí městskou 

policii dle odst. 1 tohoto článku.“ 

 

3. V Článku 4 Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích, nazvaném „Organizace městské policie“ se nahrazuje odst. 1 a nově zní takto: 

 

„1. Městská policie Čelákovice se organizačně člení na strážníky městské policie a Městský 

kamerový dohlížecí systém (MKDS).“  

 

 

4. V Článku 5 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích, nazvaném „Povinnosti a oprávnění strážníků“ se nahrazuje poslední věta a 

nově zní takto: 

 

„Nášivka s názvem města se nosí na záloktí levého rukávu.“ 



5. V Článku 6 Obecně závazné vyhlášky E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie 

v Čelákovicích, nazvaném „Stejnokroj strážníků městské policie“ se v odst. 1 nahrazuje text 

po první odrážce a nově zní takto: 

 

„- čepice šestihranná a čepice s kšiltem, obojí s modrobílou páskou tvořící šachovnici po 

celém obvodu pokrývky a s odznakem městské policie na čelní části,“ 

 

 

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 1/2014 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích, zrušuje Obecně 

závaznou vyhlášku E 4/2013 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 

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

 

3. Tato Obecně závazná vyhláška E 1/2014 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích, nabývá účinnosti 15 

dnem po dni vyhlášení.         
  

                                                                                           

 

 

 

 

 

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

              místostarosta                                                                                starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   

Sejmuto:    

 

 


