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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
sněmovní tisk 374, se mění takto:
1. V čl. I se před dosavadní bod 1 vkládá nový bod 1, který zní:
„1. § 79a zní:
„§ 79a
Měření rychlosti vozidel
(1) Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie
a obec prostřednictvím obecní policie nebo obecního úřadu oprávněna měřit rychlost
vozidel. Obec tuto činnost vykonává výhradně na místech určených rozhodnutím policie,
přitom postupuje v součinnosti s policií.
(2) Pokud obec provádí měření rychlosti vozidel prostřednictvím obecního úřadu,
je oprávněna tuto činnost vykonávat pouze prostřednictvím automatizovaného technického
prostředku používaného bez obsluhy.“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá bod 4, který zní:
„4. V § 125h odst. 7 se za slova „obecní úřad“ vkládají slova „obce s rozšířenou působností“.“.
ODŮVODNĚNÍ
Na základě navržené změny je rozšířena pravomoc měřit rychlost vozidel na obec, která tak
může činit nejen prostřednictvím obecní policie, ale též obecního úřadu. V navržené úpravě je použit
výraz „obec“, jelikož by tato činnost obce měla být výkonem samostatné působnosti, tak jako v případě,
kdy za stávající právní úpravy provádí měření obecní policie s přivolením Policie ČR. Pravomoc obce
měřit prostřednictvím obecního úřadu tedy odpovídá současné koncepci.
Stávající druhá věta § 79a doznala pouze formulační úpravy, kdy je na jistotu postaveno, že
souhlas policie s měřením v obci je rozhodnutím podle správního řádu (odkaz poznámkou pod čarou 5),
které musí mít veškeré náležitosti, tedy i řádné odůvodnění.
Poznámka pod čarou 5 obsaženou ve stávajícím znění § 79a se navrhuje zrušit jako nadbytečná,
ne-li nesmyslná. Jedná se o postup obecní policie v součinnosti s policií ČR a poznámka pod čarou
odkazuje např. na § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kde je
upraveno oprávnění strážníka provádět přepravu osob do zdravotnického zařízení nebo do
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice podle jiného právního předpisu i mimo území
obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy.
V novém odstavci 2 je upraveno, že v případě, kdy obec měří rychlost prostřednictvím obecního
úřadu, musí k tomu využívat jen a pouze automatizovaného technického prostředku používaného bez
obsluhy (tj. stacionární automatizované radary, nikoliv radary přenosné). V takovém případě totiž
objektivně může roli strážníka zastat i jiná osoba.
V § 125 h se jedná pouze o technickou úpravu textu, kdy v celém zákoně je užíván termín obecní
úřad obce s rozšířenou působností a v uvedeném odstavci § 125h je užita terminologie jiná. Vzhledem
k tomu, že se do zákona výše uvedeným návrhem zavádí pojem „obecní úřad“ pro obecní úřad v
jakékoliv obci (tedy pro „jedničky“, „dvojky“ i „trojky“), navrhuje se úprava terminologie v uvedeném
ustanovení.

VYZNAČENÍ ZMĚN
§ 79a
Měření rychlosti vozidel
(1) 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 policií5). a obec prostřednictvím obecní policie
nebo obecního úřadu oprávněna měřit rychlost vozidel. Obec tuto činnost vykonává výhradně na
místech určených rozhodnutím1) policie, přitom postupuje v součinnosti s policií.
(2) Pokud obec provádí měření rychlosti vozidel prostřednictvím obecního úřadu, je
oprávněna tuto činnost vykonávat pouze prostřednictvím automatizovaného technického
prostředku používaného bez obsluhy.
§ 125h
(…)
(7) Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností ji
bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

