Úkoly a oprávnění
městské policie
Úkoly a oprávnění vyplývající ze zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Úvodní ustanovení § 1
Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně
závaznou vyhláškou.
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a
plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem s Policií České republiky , státními orgány a orgány územních samosprávných
celků.
Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo
zvláštní zákon
Úkoly obecní policie §2
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
podle tohoto nebo zvláštního zákona:
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení,
se podílí na prevenci kriminality v obci.
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o
obecní policii

Oprávnění obecní policie §11 – 17
požadovat vysvětlení,
vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů,
požadovat prokázání totožnosti,
požadovat od každého věcnou a osobní pomoc,
předvést osobu,
odebrat zbraň,
zakázat vstup na určená místa,
otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
odejmout věc,
použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla („botičku“),
ke vstupu do živnostenských provozoven.
Donucovací prostředky §18
hmaty, chvaty, údery a kopy,
slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně
dočasně zneschopňující prostředek,
obušek a jiný úderný prostředek,
pouta,
úder služební zbraní,
hrozba namířenou služební zbraní,
varovný výstřel ze služební zbraně,
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

Použití psa §19
namísto nebo vedle donucovacích
prostředků

Použití služební zbraně §20
za podmínek nutné obrany nebo za
podmínek krajní nouze,
k zamezení útěku nebezpečného pachatele,
jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

Oprávnění strážníků vyplývající z jiných zákonů
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů č. 361/2000 Sb.
oprávnění pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to
nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
oprávnění zastavovat vozidla,

oprávnění měřit rychlost jízdy v
úseku dohodnutém s policií

Zákon o přestupcích č.200/1990 Sb.
Oprávnění projednávat přestupky v blokovém řízení.
„Tabákový zákon“ č. 379/2005 Sb.
Oprávnění vyzvat osobu ke splnění
povinnosti podrobit se dechové zkoušce
a odbornému lékařskému vyšetření
zjišťujícímu obsah alkoholu či jiné
návykové látky.
Oprávnění převozu do protialkoholní
záchytné stanice.

