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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 27. 11. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 27. 11. 2020,
v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

1) Může obecní policie určitého města měřit rychlost jízdy osobních aut mimo obec, ke které obecní policie,
měřící rychlost, patří, a pokud ano, tak dle jakého ustanovení zákona?
2) Může úřad určité obce požadovat uhrazení pokuty za překročení rychlosti osobního automobilu, přičemž
rychlost byla překročena mimo území obce úřadu, který uvedené požaduje, a pokud ano, tak dle jakého
ustanovení zákona?
3) Kdo má pravomoc, kompetenci měřit rychlost osobních aut mimo území obce a dle jakého ustanovení zákona?
4) Může se obec nebo obecní policie dohodnout s jinou obcí nebo s jinou obecní policií, že jiná obec, jiná obecní
policie bude měřit rychlost osobních aut na jejich území, a pokud ano, tak dle jakého ustanovení zákona?
5) Může se obec nebo obecní policie dohodnout s Policií ČR, že obec nebo obecní police bude měřit na určitém
úseku mimo své teritorium rychlost vozidel, a pokud ano, tak dle jakého ustanovení zákona?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vaši žádost jsme zařadili mezi žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv tento zákon v žádosti přímo nezmiňujete.
A níže Vám zasíláme odpovědi na jednotlivé body Vaší žádosti:
ad 1)
Městská policie je oprávněna měřit výhradně na místech určených policií ČR a přitom postupuje v součinnosti
s policií. Dle ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon
o silničním provozu“) „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní

policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených
policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“ Strážník, resp. obecní policie, může vykonávat oprávnění
a povinnosti pouze na území (katastru) obce, která si obecní polici zřídila, nebo zřídila na základě veřejnoprávní
smlouvy viz. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění (dále jen „zákon o obecní policii“).
Dle ust. § 1 odst. 5 zákona o obecní policii: „Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce,

pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.“
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Dle ust. § 1 odst. 2 zákona o obecní policii: „Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku

v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.“
ad 2)
Ano může, a to na základě věcné a místní příslušnosti. Věcná příslušnost v obecném smyslu určuje, jaký druh
správního orgánu bude ve věci jednat a rozhodovat. Zákonným podkladem věcné příslušnosti je § 10 zákona
č. 500/2004 správního řádu (dále jen „správní řád“), kde se uvádí, že správní orgány jsou věcně příslušné jednat
a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona. Neurčí-li zvláštní zákon jinou
příslušnost, je k projednávání přestupků příslušným obecní úřad obce s rozšířenou působností, a u taxativně
vyjmenovaných přestupků (kterýkoliv) obecní úřad. Pro stanovení věcné příslušnosti k projednávání přestupků
(k řízení o přestupcích) vyplývají pravidla z přestupkového zákona uvedená v § 60 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“). Místní příslušnost je pak určena
místem, kde byl přestupek spáchán viz. § 62 zákona o přestupcích.
§ 62 odst. 1 zákona o přestupcích: „K řízení je místně příslušný správní orgán, v jehož správním obvodu byl

přestupek spáchán.“
§ 124 odst. 5 písm. k) zákona o silničním provozu: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává

přestupky podle tohoto zákona.“
§ 147 odst. 3 zákona o obcích: „Obec vybírá a vymáhá pokuty; výnos pokut uložených obcí je příjmem obce,

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“
ad 3)
Pravomoc měřit mimo území obce má Policie ČR a obecní policie za podmínek daných zákonem (ad 1) viz ust.
§ 79a zákona o silničním provozu „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie

a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech
určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“
ad 4)
Ano může, na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (koordinační smlouvy). Obecní policie pak má pravomoci
i na území jiné obce, která vlastní obecní policii zřízenou nemá. Strážníci disponují zmocněním, kterým se
prokazuje oprávněnost výkonu pravomocí na dané obci.
§ 3a odst. 1 zákona o obecní policii „Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí

v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na
jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území
obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.“
§ 3a odst. 2 zákona o obecní policii: „Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke svému uzavření nebo

změně obsahu souhlas krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti.“
§ 1 odst. 5 zákona o obecní policii: „Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak
stanoví tento nebo zvláštní zákon.“
§ 1 odst. 2 zákona o obecní policii: „Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci

působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.“
ad 5)
Obecní policie nemůže a není oprávněna mimo situace uvedené ad 4) měřit mimo katastr území obce. Policie
ČR přesně vymezí místa měření určené pro obecní policii, a to pouze v rámci obce nebo obcí, kde obecní policie
má působnost.
§ 3a odst. 1 zákona o obecní policii „Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí

v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na
jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území
obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.“
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§ 3a odst. 2 zákona o obecní policii: „Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke svému uzavření nebo

změně obsahu souhlas krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti.“
§ 1 odst. 5 zákona o obecní policii: „Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak

stanoví tento nebo zvláštní zákon.“
§ 1 odst. 2 zákona o obecní policii: „Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci

působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.“
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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