Obecně závazná vyhláška města Březnice
číslo 1/2010,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města č. 4/2004, o zřízení Městské policie Březnice.
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 29.června 2010 usnesením
č. 100629/2 usneslo vydat na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek I.
1. Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 města Březnice o Městské policii se mění a doplňuje takto:
a) § 1 se mění následovně:
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 26. srpna 2004 usnesením č. 040826/05
usneslo vydat na základě § 1 odst. 1, §27 odst.2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a souladu
s ustanovením
§ 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tuto obecně
závaznou vyhlášku, kterou se zřizuje Městská policie Březnice.
b) § 2 a § 3 se mění následovně:

Úvodní ustanovení
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zřizuje Městská policie Březnice.
2. Městská policie Březnice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly
dle zvláštních zákonů výhradně na území města Březnice. Na území jiné obce nebo obcí může
vykonávat úkoly pouze na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené ve smyslu §3a zákona
č.553/1991 Sb.
3. Každý občan má právo obracet se na pracovníky Městské policie Březnice /dále jen strážníci/
se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých pravomocí požadovanou pomoc
poskytnout.
4. Při plnění svých úkolů spolupracuje Městská policie Březnice s Policií ČR a ostatními složkami
Integrovaného záchranného systému ČR.
c) § 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 se včetně nadpisu zrušují.

Článek II.
Závěrečné ustanovení.
1. Početní stav strážníků městské policie stanoví na doporučení rady města zastupitelstvo města.
2. Vlastní činnost a organizace Městské policie Březnice je řešena vnitřní směrnicí
(organizačním řádem Městské policie Březnice), která je pro strážníky závazná.
3. Obecně závazná vyhláška města Březnice o městské policii č.1/2010 nabývá účinnosti dnem
1.červenec 2010.
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