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20. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ
MùSTSKÉ POLICIE BLANSKO

Zaãnûme nejprve pfiipome-
nutím historie v˘voje legislati-
vy, která se obecnû a bezpro-
stfiednû dot˘ká ãinnosti obec-
ních policií. V roce 1991 svûfiil
do samostatné pÛsobnosti zá-
kon obcím zabezpeãování
místních záleÏitostí vefiejného
pofiádku a souãasnû je zmocnil,
aby si k zabezpeãování tûchto
místních záleÏitostí zfiídily 
obecní nebo mûstskou policii.
Základní povinnosti, úkoly a
oprávnûní obecní policie jsou
vyjmenovány a dány zákonem
ã. 553/1991 Sb., o obecní poli-
cii. Mimo to plní fiadu dal‰ích

úkolÛ, stanoven˘ch zvlá‰tními
zákony.

Pfii pfiípravû a schvalování
zákona o obecní policii v roce
1991 panovaly urãité rozpaky,
pochybnosti a moÏno fiíct i
obavy, jaké pravomoci a po-
vinnosti stráÏníkÛm zákonem
svûfiit. Uplynulé roky v‰ak jed-
noznaãnû potvrdily a prokáza-
ly, Ïe obecní a mûstské policie
si svoji nezastupitelnou roli ve
spoleãnosti a ve státû plní.
DÛkazem toho byla rozsáhlá
novela zákona o obecní policii
s platností od 1. 1. 2003. 

Poslední vût‰í novela záko-

na o obecní policii je úãinná od
1. 1. 2009. Tato pfiedev‰ím 
upravuje, zpfiesÀuje a stanovu-
je nové úkoly obecních policií
pfii zabezpeãování místních zá-
leÏitostí vefiejného pofiádku,
roz‰ifiuje podmínky spolehli-
vosti a bezúhonnosti, které mu-
sí kaÏd˘ stráÏník splÀovat,
upfiesÀuje nûkteré pravomoci
stráÏníkÛ, konkretizuje opráv-
nûní vyÏadovat od pfiíslu‰n˘ch
orgánÛ údaje z jejich informaã-
ních systémÛ a v neposlední
fiadû stanovuje novou právní 
úpravu pfiestupkÛ a správních
deliktÛ. 

VraÈme se v‰ak zpût k ãinnosti
Mûstské policie jako takové. Z hle-
diska organizaãní struktury mûst-
skou policii fiídí starosta mûsta.
Zastupitelstvo mûsta jmenuje fiedi-
tele, kter˘ je povûfien plnûním kon-
krétních úkolÛ. Mûstská policie
Blansko zaãínala v roce vzniku se
ãtyfimi stráÏníky a za uplynul˘ch
dvacet rokÛ absolvovala celou fia-
dou v˘razn˘ch zmûn a pro‰la vel-
k˘m a v˘znamn˘m v˘vojem.
Rozvoj na‰í mûstské policie je dán
nejen zmûnou legislativy a obecnû
zmûnou vnímání postavení obec-
ních policií, ale také vstfiícn˘m
a kladn˘m postojem zfiizovatele, te-
dy Mûsta Blansko, jehoÏ vedení
povaÏuje za jednu ze sv˘ch priorit
podporu jednotliv˘ch oblastí ãin-
ností, které mají za úkol chránit ve-

fiejn˘ pofiádek a bezpeãnost obãanÛ
Mûsta Blanska.

V souãasné dobû má mûstská poli-
cie 19 stráÏníkÛ a jednu administrativ-
ní pracovnici a je nejvût‰í mûstskou
policií v na‰em regionu. Zaji‰Èuje ne-
pfietrÏit˘ 24hodinov˘ provoz v 12ho-
dinov˘ch smûnách s obsazením zpra-
vidla 1+2, tedy dozorãí sluÏba a dvou-
ãlenná hlídka stráÏníkÛ v terénu. MP
disponuje tfiemi sluÏebními vozidly
a ke své práci vyuÏívá dal‰í moderní
techniku. Je to napfiíklad laserov˘ mû-
fiiã rychlosti nebo digitální analyzátor
alkoholu v dechu Dräger, provozuje
moderní mûstsk˘ dohlíÏecí a kamero-
v˘ systém, vyuÏívá systém kontroly
a sledování sluÏebních vozidel GPS,
a dal‰í.

Ing. Martin Lepka
fieditel Mûstské policie Blansko

Mûstská policie Blansko letos v ãervnu oslavila 20. v˘roãí od schválení obec-
nû závazné vyhlá‰ky ã. 5/92, kterou schválilo Mûstské zastupitelstvo Blansko dne
16. ãervna 1992 na svém zasedání a která umoÏnila vznik Mûstské policie.


