MĚSTO SLAVIČÍN
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 04/1992,
O MĚSTSKÉ POLICII
Změna: 03/1999
Městské zastupitelstvo Slavičín na svém XV. zasedání dne 31.08.1992 přijalo podle ustanovení § 16 odst. 1
a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků a v souladu s § 1
odst. 1 a § 27 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Městské zastupitelstvo ve Slavičíně zřizuje dnem 20.9.1992 ve městě Slavičín městskou policii. Městská
policie Slavičín (dále jen “MPSl“) může být zrušena pouze obecně závaznou vyhláškou Městského
zastupitelstva Slavičín. Městská policie Slavičín je samostatný, bezpečnostní útvar Města Slavičína.
Čl. 2
Sídlo Městské policie Slavičín je budova MěÚ Slavičín, ulice Osvobození 25, Slavičín. Stálé stanoviště (dále
jen „strážnice“) je umístěna v suterénu budovy se samostatným vchodem z leva. Strážnice je vně budovy na
viditelném místě označena světelnou cedulí s nápisem „MĚSTSKÁ POLICIE“.
Čl. 3
Úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků jsou taxativně vymezeny zákonem o obecní policii a dalšími platnými
právními předpisy s činností obecní policie souvisejícími1)2). Mechanismus fungování Městské policie
Slavičín a pracovní náplně strážníků jsou stanoveny interními, normativními akty - Vnitřním řádem Městské
policie Slavičín, Výstrojním řádem Městské policie Slavičín a Směrnicí pro zacházení se zbraněmi.
Čl. 4
Městskou policii Slavičín řídí zástupce starosty města prostřednictvím určeného strážníka - velitele MPSl,
který je pověřen k této činnosti Městskou radou Slavičín3).
Čl. 5
Strážník MP je při výkonu svých práv a povinností veřejným činitelem. Každý má právo obrátit se na
strážníky se žádostí o pomoc1.
Čl. 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.09.1992.“
Čl. 7
zrušen
Čl. 8
zrušen
1

) zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii
) vyhláška MV č. 88/1996 Sb., kterou se prování zákon o obecní policii

2
3

) § 3 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Čl. 9
zrušen
Čl. 10
zrušen
Čl. 11
zrušen
Čl. 12
zrušen
Čl. 13
zrušen
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