Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 27. 11. 2020 byl požadavek na 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?
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno:
Ad 1) Může.
Postavení a pravomoci obecní policie upravuje především zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, (dále jen „zákon o obecní policii“), který v ust. § 1 odst. 5 stanoví,
že obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví
tento nebo zvláštní zákon. Podle ust. § 3a 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. Tato veřejnoprávní smlouva vyžaduje
ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu.
Obecní policie se, ve smyslu § 2 písm. d) zákona o obecní policii, kromě pravomocí
v tomto zákoně podílí též v rozsahu stanoveném zákonem č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o silničním provozu“), na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích. Posledně citovaný zákon upravuje řadu pravomocí
obecní policie, mezi kterými je i oprávnění měřit rychlost vozidel na místech
určených Policií ČR a v její součinnosti.
Oprávnění obecní policie měřit rychlost vozidel i mimo obec vyplývá z ust. § 3a
zákona o obecní policii ve spojení s ust. § 79a zákona o silničním provozu.
Podle tohoto ustanovení je za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní

policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom
postupuje v součinnosti s policií.
Území obce je vymezeno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 18 odst. 1 tohoto zákona každá část
území České republiky je součástí území některé obce, pokud zvláštní zákony
nestanoví jinak. Obec má podle ust. § 18 odst. 2 tohoto zákona jedno nebo více
katastrálních území. Území obce se tak v žádném případě nekryje s oblastí, která
je vymezena dopravní značkou IS12a „obec“ nebo IS12b „konec obce“.
Ad 2) Může.
Podle ust. § 125e odst. 1 zákona o silničním provozu přestupky podle tohoto zákona
projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle působnosti stanovené
v § 124 odst. 5 písm. k).
Podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 2. – 4. zákona o silničním provozu se fyzická
osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení
vozidla:
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec
o 50 km.h-1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec
o 30 km.h-1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo
obec o méně než 30 km.h-1.
Překročení rychlosti v uvedených případech je posuzováno jako přestupek, za který
obecní úřad obce s rozšířenou působností ukládá sankci. Podle ust. § 125e odst. 2
zákona o silničním provozu pokuty vybírá orgán, který je uložil.
Ad 3) Mimo území obce je oprávněna měřit rychlost obecní policie (viz ad 1) a dále
jde o Policii České republiky. Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích vykonává podle ust. § 1 zákona č. 12/1997
Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích“), Policie České republiky. Oprávnění Policie ČR měřit
rychlost vozidel i mimo obec vyplývá z ust. § 1 zákona o bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích ve spojení s ust. § 79a zákona o silničním
provozu.
Ad 4) Může na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle ust. § 3a zákona
o obecní policii. Viz ad 1).
Ad 5) Nemůže. Obecní policie je oprávněna měřit rychlost na celém území své obce,
jestliže k tomu na konkrétním místě má souhlas Policie ČR a stejně tak může měřit
i rychlost na území jiné obce, která nemá vlastní obecní policii, a s níž je uzavřena
veřejnoprávní smlouva podle § 3a zákona o obecní policii. Dále viz ad 1).
Informaci zpracoval:
Dne 8. 12. 2020, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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