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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

ze dne 21. září 2006, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992, o městské policii 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov vy-

dává podle ustanovení § 1 odst. 1) a § 27 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tuto obecné závaznou vyhlášku: 

Část I 

Obecné závazná vyhláška města Český 
Krumlov č. 4/1992, ve znění obecné závazné 
vyhlášky č. 5/1996, se mění a doplňuje takto: 

(1) V článku I se ruší odstavce 2) - 6) a 
nahrazují takto: 

„(2) Počet strážníků městské policie sta-
noví rada města. 

(3) Městskou policii řídí starosta a při jeho 
nepřítomnosti pověřený místostarosta 

(4) Rada města může pověřit plněním ně-
kterých úkolů při řízení městské policie urče-
ného strážníka (velitel městské policie). Veli-
tel odpovídá za řádné plnění úkolů městské 
policie. 

(5) Jménem města jedná v pracovně 
právních vztazích strážníků starosta města. 

(6) Rada města může vydat vnitřní před-
pisy o organizaci městské policie.“ 

(2) Články II, III, IV se ruší. 
(3) V článku V se odst. 2 a 3 ruší a nahra-

zují takto: 
„(2) Jednotné prvky stejnokroje jsou sta-

noveny zvláštním právním předpisem.1“ 
(4) Články V a VI se označují jako II a III. 
 
V ostatním zůstává obecně závazná vy-

hláška města Český Krumlov č. 4/1992 beze 
změn. 

Část II 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 10. 2006. 

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 
 
 
 

1) § 11 vyhlášky MV ČR č. 88/1996 Sb., kte-
rou se provádí zákon o obecni policii 

 

 

 


