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NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku o obecní policii, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky města Sezimovo Ústí, 
upravující zřízení, resp. fungování obecní policie. 
 
V roce 2015, v reakci na organizační změny, kdy do čela obecní policie opět nastoupil 
starosta obce, na místo místostarosty, došlo k úpravě příslušné obecně závazné vyhlášky. 
Po abstraktní kontrole této vyhlášky (a veškerých předpisů týkajících se obecní policie) 
dozorovým orgánem (Ministerstvo vnitra ČR) bylo zjištěno, že vyhláška je v rozporu 
s právním řádem České republiky, neboť citovala tehdejší právní předpisy – podobu 
stejnokroje, pravomoci policie, donucovací prostředky atd.. Neboť má vyhláška v rámci 
hierarchie právních předpisů republiky nejnižší právní sílu, město bylo nuceno tuto vyhlášku 
zrušit. Zrušena byla i proklamace zřízení obecní policie. 
 
Situace ohledně absence příslušné vyhlášky byla konzultována s pracovníky Ministerstva 
vnitra ČR s tím, že v rámci teorie práva obecní zastupitelstvo1 obecní policii nezrušilo, ani 
neučinilo žádný projev k tomu směřující, a proto použitím interpretace obecní policie 
funguje. Navzdory tomu, pro posílení právní jistoty stávající obecní policie, která existuje 
na území města řadu desítek let, je navrhováno schválit tento právní předpis obce s tím, že 
se faktický stav nikterak nezmění. 
 
Rada města Sezimovo Ústí překládá ZM k projednání tento právní předpis na základě 
usnesení č. 26/2023 ze dne 23.01.2023.  Dozorový orgán (ODK MVČR) nemá ke znění této 
vyhlášky námitek. 
 
 

 

PŘÍLOHY: 

• Návrh předmětné OZV 

 
1 Ust. § 1 odst. 1 z.č. 563/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších právních předpisů: 
 „Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou 
vyhláškou.“ 


