
MĚSTO RALSKO 

 

Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2010 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 013/2006 o zřízení obecní policie, 

podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a podrobnostech jeho nošení 
 

Zastupitelstvo města Ralsko se na svém zasedání dne 16.6.2010  usnesením č. Z 06/20/10 usneslo 

vydat na základě § 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 (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

 

Dne 17. 12. 2008 bylo zastupitelstvem města Ralsko schváleno vydání obecně závazné vyhlášky  

č. 2008/04  o zřízení městské policie Ralsko, stejnokroji městské policie Ralsko a jeho nošení, kterou 

měla být zrušena obecně závazná vyhláška č. 013/2006 o zřízení obecní policie, podrobnostech 

stejnokroje strážníků obecní policie a podrobnostech jeho nošení ze dne 23. 2. 2006, účinná dnem  

24. 2. 2006. Vzhledem k tomu, že obecně závazná vyhláška č. 2008/04 nebyla vyhlášena na úřední 

desce Městského úřadu Ralsko v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nenabyla tak platnosti ani účinnosti, nebyla obecně 

závazná vyhláška č. 013/2006 zrušena. V návaznosti na zjištění této skutečnosti a s vědomím 

legislativním změn, které nastaly v uplynulém období, rozhodlo zastupitelstvo města provést níže  

uvedenou změnu.  

Článek 2 

 

1. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 013/2006 o zřízení obecní policie, 

podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a podrobnostech jeho nošení zní takto:   

„Ve městě Ralsko je zřízena městská policie.“ 
 

2. Čl. 2 Působnost Obecní policie, Čl. 3 Podrobnosti o stejnokroji strážníků obecní policie,  

Čl. 3 Podrobnosti o nošení stejnokroje Obecně závazné vyhlášky č. 013/2006 o zřízení obecní 

policie, podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a podrobnostech jeho nošení  

se zrušují. 
 

Článek 3 

Účinnost   

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.   

 

                     Václav Bilický v.r.                                                                   Ing. Miloš Tita v.r.  

                       místostarosta                                                                                  starosta 

 

   


