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Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 17.06.2002 a 08.12.2015 usneslo vydat
v souladu s § 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:
Část I.
Všeobecná ustanovení
(1) K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Žamberka a
Městského úřadu v Žamberku se dnem účinnosti této vyhlášky zřizuje Městská policie
Žamberk jako organizační složka napojená na rozpočet města Žamberk (dále jen „městská
policie“).1
(2) Sídlem Městské policie je Žamberk, Nádražní 833.
Část II.
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud není zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem stanoveno jinak, rozhoduje o
všech záležitostech městské policie starosta.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.08.2002.2
(3) Tímto dnem se ruší vyhláška č. 4/92 schválená ZM dne 10.3.1992.

vyhláška ruší obecně závaznou o městské policii ze dne …
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Jiří Dytrt
starosta

1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o zřízení městské policie navazuje na právní úpravu z r. 1992, na základě které byla
vyhláškou města Žamberk č. 4/1992 zřízena městská policie k datu 10.3.1992.
2
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou byla změněna obecně závazná vyhláška č. 2/2002, nabyla účinnosti dnem
25.12.2015.
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