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Smyslem  součinnosti  a  spolupráce
Policie  ČR  a  Obecní/ Městské policie , 
by  měl  být  společný  zájem  o  zlepšení  by  měl  být  společný  zájem  o  zlepšení  

celkového  stavu  ve  společnosti v
oblastech  veřejného   života občanů. 



§ 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.



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..



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



Výkon  dohledu v  místech,  kde  jsou  ohrožování  
účastníci silničního  provozu  „ Bezpečně  do  školy“  -účastníci silničního  provozu  „ Bezpečně  do  školy“  -
přechody  pro  chodce v  blízkosti  základních  škol, se  
zaměřením  na bezpečné  přecházení  dětí  nižších  
ročníků



Kontrola dodržování  rychlostní  limitů v  obci – novela  
zák. 361/2000 Sb.,   na  místech  určených  Policií ČR  -zák. 361/2000 Sb.,   na  místech  určených  Policií ČR  -
může  být  součástí koordinačních  dohod.



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

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



- Spolupodílení  se  na  preventivních  aktivitách v  oblasti  - Spolupodílení  se  na  preventivních  aktivitách v  oblasti  
prevence   BESIPu,   

- společné  přednášky,  besedy
- účast  na  preventivních kampaních zaměřených na  

cílové  skupiny účastníků provozu



Strážníci   obecních  a  městský policií  pro  oblast  
řešení  veřejného  pořádku musí   být  rovnocennými  
partnery,  včetně  spoluodpovědnosti   za  vývoj  a  partnery,  včetně  spoluodpovědnosti   za  vývoj  a  
řešení  ve  prospěch  spokojeného  občana. 

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

Děkuji  za  pozornost.


