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Základním cílem a smyslem spolupráce
a součinností mezi Policií ČR, obcemi a
Obecní či Městskou policií, by mělo být
zajištění oprávněných zájmů občanů –
ochrana života, zdraví a majetku, zajištění
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ochrana života, zdraví a majetku, zajištění
dohledu nad veřejným pořádkem a
silničním provozem s cílem zvyšovat
jejich úroveň.



Koordina ční  dohodyKoordina ční  dohody

§ 16   zák. 273/2008 Sb.,  o Policii České  republiky

spolupráce s  obcemi

- nová  právní  úprava, kterou  se   stanoví 
společný postup  při  zabezpečování  místních  
záležitostí veřejného  pořádku,  mezi  P ČR a 
orgány  měst a  obcí.
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Součinnost  Obecní / M ěstské policieSoučinnost  Obecní / M ěstské policie

Součinnost – široce definovatelný pojem, v
oblasti veřejného pořádku lze definovat jako
„ spolupráce, spoluorganizace, spolupůsobení,
……“

Rozsah součinnosti, spoluodpovědnost je
součástí koordinačních dohod a to dle oblastí
problematik pro zajišťování veřejného
přádku, dohledu na BESIPem apod..
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Oprávn ění  Obecní / M ěstské  policieOprávn ění  Obecní / M ěstské  policie

§ 2 písm. c) zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, obecní  
policie  přispívá  v rozsahu stanoveném k bezpečnosti a 
plynulosti silničního  provozu

Výkon  dohledu v  místech,  kde  jsou  ohrožování  Výkon  dohledu v  místech,  kde  jsou  ohrožování  
účastníci silničního  provozu  „ Bezpečně  do  školy“  -
přechody  pro  chodce v  blízkosti  základních  škol, se  
zaměřením  na bezpečné  přecházení  dětí  nižších  
ročníků
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Oprávn ění  Obecní / M ěstské  policieOprávn ění  Obecní / M ěstské  policie

§ 79a   zák.  361/2000 Sb.,  o  provozu  na  pozemních  
komunikacích   v  platném  znění – „ Měření  rychlosti  
vozidel“

Předpoklady  -Předpoklady  -
- měření  probíhá  pouze v  místech  určených  Policií ČR
- úsek  musí   být  vyznačen  přenosným dopravním 

značením
- může  být  součástí koordinačních  dohod.
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Součinnostní  aktivitySoučinnostní  aktivity

- Společný výkon služby při dopravně -
bezpečnostních akcích s využitím technických
prostředků

- Zaměření činnosti na rizikové faktory bezpečnosti a
plynulosti silničního provozuplynulosti silničního provozu

- Pravidelné vyhodnocení situace v oblasti dohledu
nad silničním provozem
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Součinnost  p ři  prevenciSoučinnost  p ři  prevenci

- Spolupodílení  se  na  preventivních  aktivitách v  oblasti  
prevence   BESIPu,   

- společné  přednášky,  besedy – jednotlivým 
skupinám obyvatel – účastníkům  provozu

- účast  na  preventivních kampaních zaměřených na  - účast  na  preventivních kampaních zaměřených na  
cílové  skupiny účastníků provozu nerepresivního 
charakteru

- hodnocení  dopravně-inženýrské  situace  v teritoriu
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Součinnost  s obcí  v  oblasti  BESIPuSoučinnost  s obcí  v  oblasti  BESIPu

- pravidelné  hodnocení dopravně-bezpečnostní  situace  v  
obci  min. 2x za rok

- zajišťování  dohledu nad  BESIPem  na  základě 
vzájemného  rozboru  situace

- pravidelná  kontrola  opodstatněnosti,  funkčnosti a  
významu   dopravního  značení

- pravidelná  kontrola  opodstatněnosti,  funkčnosti a  
významu   dopravního  značení

- spolupráce a podpora  při  realizaci  dopravně-
inženýrských  opatřeních  - zklidňování  dopravy, 
zlepšování  dopravní  infrastruktury  
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Nehody v mapěNehody v mapě

Jedinečný   systém v  Evropě - systém  GPS
- Vyhodnocení  nehodovosti  na  komunikacích
- Vyhodnocení  nehod v  obcích
- Vyhodnocení  nebezpečných   míst- Vyhodnocení  nebezpečných   míst
- Podklad  pro  dopravně-inženýrská  opatření
- Podklady  pro směřování  výkonu
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Kde  najdete  nehodovou mapuKde  najdete  nehodovou mapu

http://www.jdvm.cz/pcr/

www.policie.cz
- ředitelství služby dopravní policie
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Strážníci   obecních  a  městský policií, samospráva obcí a  
všichni  činní  v  oblasti  řešení  veřejného  pořádku musí   
být  rovnocennými  partnery,  včetně spoluodpovědnosti   
za  vývoj  a  řešení  ve  prospěch  spokojeného  občana. 

Obecní-městská  policie a  obce samotné jsou   jedním  
ze  subjektů,  který  může ovlivnit  celkovou  situaci ve  
společnosti, ať  již   represí,  tak  prevencí.společnosti, ať  již   represí,  tak  prevencí.

Děkuji  za  pozornost.
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