
OBECN�   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA 
M�STA   LUHA�OVICE 

�. 5/1997, 
 

kterou se  m�ní a dopl�uje  Vyhláška m�stského zastupitelstva �. 3/1992  
 O m�stské policii 

 

M�stské zastupitelstvo v Luha�ovicích  schválilo dne 11.12.1997 v souladu s ustanovením § 
14 odst. 1 písm. o/ zákona �NR �. 367/1990 Sb.,  o  obcích,  ve  zn�ní  pozd�jších  p�edpis�  a  
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona �. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn�ní  
pozd�jších p�edpis�  novelu obecn�  závazné vyhlášky M�sta Luha�ovice �. 3/1992 O 
m�stské policii ze dne 12.3.1992 takto: 

 

�l. I. 

 

Dosavadní �l. 1 až �l. 5 se m�ní a dopl�uje takto: 

 

�l. 1 

M�stské zastupitelstvo Luha�ovice z�izuje  dnem 1.5.1992 ve m�st� Luha�ovice m�stskou 
policii. M�stská  policie Luha�ovice m�že být zrušena pouze obecn�  závaznou vyhláškou 
M�stského zastupitelstva Luha�ovice.    M�stská   policie    Luha�ovice   je   samostatný, 
bezpe�nostní útvar M�sta Luha�ovice. 

 

�l. 2 

Sídlo M�stské  policie Luha�ovice je budova  M�Ú Luha�ovice, nám. 28. �íjna 543, 
Luha�ovice. 

 

�l. 3 

Úkoly, povinnosti  a oprávn�ní strážník�  jsou taxativn� vymezeny zákonem o  obecní policii 
a dalšími  platnými právními p�edpisy s �inností  obecní  policie  souvisejícími.  
Mechanismus  fungování M�stské  policie  Luha�ovice  a  pracovní  nápln�  strážník� jsou 
stanoveny  interním, normativním  aktem -  vnit�ním �ádem M�stské policie Luha�ovice. 

 

�l. 4 

M�stskou policii  Luha�ovice �ídí starosta  m�sta prost�ednictvím ur�eného strážníka  - 
velitele MP Luha�ovice,  který je pov��en k této �innosti M�stskou radou Luha�ovice. 

 

                             



 

�l. 5 

Strážník  MP  je  p�i  výkonu  svých  práv  a povinností ve�ejným �initelem. Každý  má právo 
obrátit  se na strážníky  se žádostí o pomoc. 

 

�l. II. 
 

�l. 6 a  �l. 7 se m�ní takto: 

 

�l. 6 

 

Ruší  se  vyhláška  �.  12/1991,  o  m�stské  po�ádkové  služb� v Luha�ovicích. 

 

�l. 7 
 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1.5.1992. 

 

�l. III. 
 

 Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1.1.1998. 

 

 

 

Ing. Bohuslav Marhoul, v. r. 

starosta m�sta 

 

 

Mgr. Marcela Honajzrová, v. r. 

zástupce starosty 

 

 

Vyv�šeno dne: 15. 12. 1997 

Sejmuto dne: 1. 1. 1998 

_____________________________________________________________________ 

1/  Zákon  �NR  �.  553/1991  Sb.,  o  obecní  policii,  ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

2/ Vyhláška MV  �. 88/1996 Sb., kterou se  prování Zákon o obecní polici 

3/ §  3 odst. 2 zák.�.  553/1991 Sb., o obecní  policii, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 



 


