Obecní policie Radonice
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INFORMACE O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE RADONICE
V NEHVIZDECH

Činnosti, které obecní policie zajišťuje:
Podle § 2 zákona 553/1991 Sb. obecní policie při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku:
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 obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem 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 tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k
jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.
Podle § 86, písm. d) zákona 200/1990 Sb. může obecní policie v blokovém řízení
projednávat přestupky:
1. jejichž projednávání je v působnosti obce,
2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané
nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst,
kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na
zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní
komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným
způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a
nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na
pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích
ostatními řidiči nemotorových vozidel,

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a),
c), g) až i), k) až o),
4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze
podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a
při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn: požadovat vysvětlení



















vyžadovat poskytnutí údajů u informačních systémů
požadovat prokázání totožnosti
požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu
předvést osobu
odebrat zbraň
zakázat vstup na určená místa
otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
odejmout věc
použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
vstoupit do živnostenských provozoven
použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu
pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou
návykovou látkou
rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní
komunikaci

