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Výňatek ze zkušebních otázek k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů 

čekatele a strážníka (teoretické otázky)   

 

9. Překážka provozu na pozemních komunikacích, související oprávnění strážníka 

Co je „překážka provozu na pozemních komunikacích“ podle zákona o silničním 

provozu? 

Jakými oprávněními strážník disponuje v případě jejího zjištění? 

Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo 

plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné 

předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní 

komunikace. 

Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně 

odstranit, neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklady vlastník pozemní komunikace. Není-li 

možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji její 

původce označit a ohlásit policii. 

Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný účastník 

provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat, 

například červeným praporkem, dopravním zařízením „Zábrana pro označení uzavírky“, 

„Směrovací deska“, „Pojízdná uzavírková tabule“ nebo vozidlem vybaveným zvláštním 

výstražným světlem oranžové nebo modré barvy. Za snížené viditelnosti musí být dopravní 

zařízení doplněno výstražným světlem žluté barvy.  

Pro označení motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným 

trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například 

při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo 

pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku silničního provozu. Trojúhelník 

musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, 

a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m. V obci může být tato 

vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným 

světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí. 

Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku nebo na pozemní 

komunikaci mimo obec, musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní 

komunikace obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětlen alespoň jedním 

bílým neoslňujícím světlem viditelným zepředu i zezadu. 

Ustanovení § 27 zákona o silničním provozu taxativně stanoví, kde řidič nesmí zastavit a stát, 

a to zejména s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

proto vozidlo ponechané na pozemní komunikaci na místech uvedených v tomto paragrafu 

lze považovat za překážku provozu na pozemních komunikacích. 

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění 

policista nebo strážník, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.  

Strážník je oprávněn v blokovém řízení projednat všechny přestupky spáchané 

nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemních komunikacích. 

Strážník není oprávněn blokově řešit neoznačení překážky na pozemních komunikacích. 
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Výňatek z „Oprávnění strážníka obecní (městské) policie v oblasti bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu (BESIP) (právní stav k 1. 11. 2011)“ 

 

2.9 Oprávnění rozhodnout o odstranění vozidla v provozu na pozemních komunikacích 

 

Strážník je oprávněn rozhodnout o odstranění vozidla v případech uvedených v § 27 odst. 5 

a § 45 odst. odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích a ustanovení § 19 odst. 4 

a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

v případech, kdy vozidlo neoprávněné stojí na vyhrazeném parkovišti nebo když vozidlo tvoří 

překážku provozu na pozemních komunikacích nebo v případě, kdy vozidlo stojí na místní 

komunikaci nebo její části kterou silniční správní úřad označil, že je na ní z důvodu veřejného 

zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel (čištění ulic). 

Žádný právní předpis nestanoví technické provedení odstranění vozidla, tj. kdo fakticky tuto 

činnost vykonává. Záleží na obci, zda uvedenou činností pověří strážníka nebo jiného 

zaměstnance obce, založí za tímto účelem právnickou osobu nebo uzavře příslušnou smlouvu 

se soukromou firmou. Pokud se místo uložení vozidla, které bylo odstraněno na základě 

úkonu strážníka, nachází mimo území obce, nesmí zde strážník činit žádné související úkony, 

při kterých by využíval svých oprávnění z titulu povolání strážníka (např. výdej vozidla 

oprávněné osobě, ukládání blokových pokut apod.). 

 

 


