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NABÍDKA ŠKOLENÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY OP/MP 

1) Řešení problematických situací u „dopravních přestupků“ – odtahy 

vozidel, blokové čištění, novela zák. č. 13/1997 Sb., problematika elektrokol 

a elektrokoloběžek 

2) Připravovaná novela zák. č. 553/1991 Sb. 

Termín: 23. 4. – 24. 4. 2020 

Místo konání: Horský hotel Maruška (http://www.hotelmaruska.cz/), 

Hrabětice 105, Janov nad Nisou 

Program: 

1. den – začátek v 10.00 hod. 

Téma: Aktuální informace a stav předložené novely zák. č. 553/1991 Sb. 

Přednášející:  

Pracovníci oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Odboru bezpečnostní 

politiky MV – Mgr. Milena Bačkovská, JUDr. Ivo Chauer 

Mgr. Ondřej Mundl (ředitel MP Jaroměř, předseda výboru Unie bezpečnostních složek pro 

Městské a obecní policie) 

Obsah: Aktuální informace, příp. změny pro činnost OP/MP 

13.00   Odpolední část přednášky:  

Téma: Řešení problematických situací u „dopravních přestupků“ – odtahy vozidel, 

blokové čištění, novela zák. č. 13/1997 Sb., problematika elektrokol a elektrokoloběžek 

Přednášející: zástupce Krajského ředitelství PČR Liberec - Odbor služby dopravní 

policie  

Obsah:  

 oprávnění strážníka nařídit odtah vozidla z pozemní komunikace 

 překážka provozu na pozemních komunikacích (§ 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb.)  

- kdy se jedná o překážku ve smyslu § 45, jak postupovat v případě, že nikdo neprojevuje 

zájem o odtažené vozidlo, provozovatel nepřebírá poštu, jeho pobyt není znám - žaloba 

proti provozovateli vozidla na zaplacení nákladů za odtah + uskladnění 

 

http://www.hotelmaruska.cz/


 blokové čištění (zák. č. 13/1997 Sb.) – postavení silničního správního úřadu, povinnosti  

a lhůty s tím spojené 

 metodický pokyn a aktuální stanovisko MD k používání elektrokol  

a elektrokoloběžek 

18.00   Společná večeře formou rautu 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. den – snídaně 8.00 – 8.45hod. 

Začátek přednášky v 9.00 hod 

Téma: Technické novinky v oblasti městských kamerových systémů a osobních kamer 

pro MP,  nová legislativa k provozování dronů 

Přednášející: Ivo Kolář 

12.00   Oběd 

13.00   Závěr 

Cena: 3 900,- Kč včetně ubytování a stravování. 

Přihlášky k účasti zasílejte do 31. 3. 2020 na e-mail: poludova@trivis.cz, tel.: 724 936 106 
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