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NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

25.11.2019
Zpracoval
Mgr. Radek Svoboda
Městská
02.12.2019
policie
Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
10.12.2019
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o městské policii

Porada vedení
doporučuje
01.01
přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
01.01
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2001, o městské policii.
Zastupitelstvo města Trutnova
vydává
01.01
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2001, o městské policii.

Důvodová zpráva:
Dle současné právní úpravy nemusí být podrobnosti o stejnokroji strážníků uvedeny v obecně závazné
vyhlášce. Proto se navrhuje úpravu stejnokroje strážníků vypustit z obecně závazné vyhlášky s tím, že
podrobnosti o stejnokroji strážníků budou zveřejněny na internetových stránkách města Trutnova.

Příloha
Návrh obecně závazné vyhlášky

Kontrola materiálu právníkem
Datum: 03.12.2019

viz parafa
Podpis ředitele MP: Mgr. Radek Svoboda v. r.

MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001, O MĚSTSKÉ POLICII
Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 10.12.2019 usnesením č. ZM_2019-xxx/5
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 1 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o městské policii, se mění takto:

Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

1. článek 2 včetně nadpisu zní:
Článek 2
Podrobnosti o stejnokroji strážníků
Podrobnosti o stejnokroji strážníků jsou zveřejněny na internetových stránkách města
Trutnova.

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

