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Statutární město Brno 

 
 

úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje 

městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky města Brna 

č. 13/1996 a obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 4/2001, 11/2001, 25/2002, 

4/2005, 12/2008, 1/2011, 2/2012, 2/2015, 16/2017, 4/2018 a 9/2021 

 

 

 

 

 

 

Článek 1 

 

1. Sídlem Městské policie Brno je Štefánikova 43, Brno. 
 

2. Městská policie Brno je orgánem města, který zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo města Brna 

obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. 
 

3. Městská policie Brno působí na území statutárního města Brna. Na základě veřejnoprávní 

smlouvy může vykonávat své pravomoci i na území jiné obce nebo obcí. 

 

 

Článek 2 

 

1. Městská policie Brno při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů podle zákona o obecní policii 1) nebo zvláštního zákona2), 3):  
 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,  

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Brna, 

d) se podílí v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem2), 3) na dohledu na bezpečnost 

 a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených tímto1) nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho 

obnovení 3), 

f) se podílí na prevenci kriminality v městě Brně, 

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích3) v městě Brně,  

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města Brna, 

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje 

o Městské policii Brno. 
 

                                                 
1)   zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků 

2)   zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků 

3)   zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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2. Městská policie Brno v rámci plnění svých zákonných úkolů dle článku 2 odst. 1 této vyhlášky 

dále: 
 

a) přispívá k ochraně majetku s využitím pultu centrální ochrany, 

b) rozhoduje o odstranění vozidla na pozemní komunikaci na náklad jeho provozovatele podle 

zvláštního zákona2), 

c) podílí se na provozu městského kamerového systému, 

d) podílí se na realizaci úkolů integrovaného záchranného systému, 

e) plní další úkoly dle usnesení Zastupitelstva města Brna, Rady města Brna a příslušné rady 

městské části. 
 

3. K Městské policii Brno jsou organizačně začleněny další samostatné činnosti:  
 

a) provozování útulku pro opuštěná zvířata a provádění odchytové a asanační služby 

prostřednictvím Útulku pro opuštěná zvířata a odchytovou a asanační službu, 

b) zjišťování a prosazování kázně a pořádku na úseku stavebního řádu prostřednictvím 

Stavební policie. 

 

 

Článek 3 

 

1.  Primátor města Brna řídí Městskou policii Brno. Některé úkoly při řízení Městské policie Brno 

v rozsahu odst. 2 tohoto článku plní určený strážník – ředitel Městské policie Brno.  
 

2. Ředitel Městské policie Brno se pověřuje komplexním zabezpečováním místních záležitostí 

veřejného pořádku a plněním dalších úkolů ze zákona o obecní policii, zastupováním města 

v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a jiných zaměstnanců obce zařazených 

do městské policie ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o obecní policii, včetně řešení problematiky 

stížností u Městské policie Brno. Řádným hospodařením se svěřeným majetkem, zajišťováním 

organizačního, ekonomického a technického provozu v mezích svěřeného rozpočtu. K danému je 

oprávněn stanovovat svým podřízeným úkoly, činit potřebná řídící, organizační a  kontrolní 

opatření, vydávat interní normativní akty Městské policie Brno a v této souvislosti podepisovat 

písemnosti. 
 

3.  Ze své činnosti je ředitel Městské policie Brno odpovědný primátorovi města Brna, Radě města 

Brna a Zastupitelstvu města Brna. 

 

 

Článek 4 

 

1. Na území statutárního města Brna je činnost Městské policie Brno zajišťována prostřednictvím 

revírů, v jejichž čele stojí vedoucí revíru. Územní velikost a počet jednotlivých revírů stanovuje 

Rada města Brna po konzultaci s příslušnými městskými částmi. Revír je zpravidla zřizován 

pro několik městských částí, přičemž celé území městské části je obvykle zařazeno do jednoho 

revíru Městské policie Brno. 
 

2. Rada městské části je oprávněna v městské části ukládat úkoly příslušnému revíru Městské 

policie Brno pouze prostřednictvím jeho vedoucího. Starostové městských částí mají právo 

požadovat ústně nebo písemně plnění úkolů k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
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pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona v příslušné městské části v rozsahu zákona o obecní 

policii prostřednictvím vedoucího revíru Městské policie Brno nebo územně odpovědných 

strážníků. 
 

3. Vedoucí revíru je povinen na požádání starosty nebo jiného pověřeného člena rady městské části 

na zasedání zastupitelstva městské části předkládat osobně pravidelné zprávy o činnosti revíru 

a průběžně podávat starostovi městské části informace o plnění požadovaných úkolů starostovi 

městské části. 

 

 

Článek 5 

 

1. Obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie 

podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti 1. 3. 1992. 
 

2. Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/1996, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1992, 

kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., nabyla 

účinnosti 10. 12. 1996. 
 

3. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 4/2001, kterou se doplňuje vyhláška města 

Brna č. 1/1992 ve znění vyhlášky města Brna č. 13/1996, kterou se ve městě Brně zřizuje 

Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti dne 1. 2. 2001. 
 

4. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2001, kterou se doplňuje vyhláška města 

Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 

Sb., ve znění vyhlášek č. 13/1996 a č. 4/2001, nabyla účinnosti dne 4. 6. 2001. 
 

5. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2002, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona 

ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění vyhlášek č. 13/1996, č. 4/2001 a č. 11/2001, nabyla účinnosti 

dnem 1. 1. 2003. 
 

6. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 4/2005, kterou se doplňuje obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona 

ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 16. 4. 2005. 
 

7. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2008, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona 

ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2009. 
 

8. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona 

ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 2. 3. 2011. 
 

9. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona 

ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 11. 5. 2012. 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

 

úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie 

podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 13/1996 a obecně závazných vyhlášek 

statutárního města Brna č. 4/2001, 11/2001, 25/2002, 4/2005, 12/2008, 1/2011, 2/2012, 2/2015, 16/2017 a 4/2018 

_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
DUBEN 2018 

Strana 5 (celkem 5) 

 

10. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona 

ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 14. 4. 2015. 

 

11. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2017, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona 

č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 20. 10. 2017. 

 

12. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 4/2018, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona 

č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 18. 4. 2018. 

 

13. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2021, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona 

č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2021. 

 

 

 
 

ODKAZY 

 
1)   zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků 
2)   zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků 

3)   zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplňků 
  

 

 

 

 

https://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=29286&typ=1#_ftnref1
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