Co dělat při obdržení předvolání na Městskou policii
v Ivanovicích na Hané
Obdržel jste poštou doporučený dopis, jehož obsahem je „Předvolání k sepsání zápisu
o podaném vysvětlení“ a nevíte proč? Nezoufejte, stále se dá vše vyřešit bez větších
komplikací.
Pravděpodobně jste se v minulosti dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, popř. proti veřejnému pořádku. Jelikož jste se v době zjištění
přestupku nezdržoval v blízkosti vozidla, bylo Vám vypsáno „Předvolání pro
nepřítomného pachatele přestupku, spáchaného stáním motorového vozidla“, které
strážník umístil za stěrač předního skla. Divíte se, že jste za stěračem nic nenašel? I to
je možné. Stává se, že pokud prší nebo sněží, papír se rozmočí, a Vy aniž si ho
všimnete, ho setřete stěračem… nebo Vám ho z vozidla sebere nějaký „vtipálek“, který
se pak za rohem směje, jak vám přidělal starosti.
Ale toho se nemusíte bát. Ať již reagujete na původní „Předvolání“ nebo na následující
„Výzvu“, v obou případech jste vyzván, abyste se dostavili na služebnu Městské policie
v Ivanovicích na Hané k podání vysvětlení. Pokud se do 5 dní (úřední hodiny jsou
pouze v pondělí 08:00 – 10:00 hodin a ve středu 15:00 – 17:00 hodin) nedostaví na
služebnu Městské policie řidič vozidla, který byl předvolán (lístečkem za stěračem),
zasílá se provozovateli vozidla „Výzva“, ve které je stanoven datum a doba, kdy se
tento má dostavit k podání vysvětlení. Pokud Vám uvedený termín nevyhovuje,
dohodněte si nový termín na tel. +420 778 401 419, jak je ostatně uvedeno ve
„Výzvě“.
Jestli si teď říkáte, proč byste měl někam chodit, tak určitě proto, že jste mimo jiné
povinen uposlechnout výzvy úřední osoby. Jelikož byl spáchán přestupek a Vy jste
osobou podezřelou z jeho spáchání, je strážník obecní policie podle § 11 odst. 1
písm. a) zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii oprávněn požadovat potřebná
vysvětlení. Podle písm. b) téhož zákona je strážník oprávněn vyzvat takovou
osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání
zápisu o podaném vysvětlení. Podle odstavce 3, jste povinen výzvě vyhovět.
Pokud tak neučiníte bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu,
vystavujete se jednak možnosti předvedení podle odst. 9, ale i nebezpečí postihu
za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci (pokuta
až 5.000,- Kč podle § 47 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb.).
Pokud Vám tedy bylo doručeno „Předvolání k sepsání zápisu o podaném vysvětlení“
na Městskou policii v Ivanovicích na Hané, nepodceňujte situaci a dostavte se
v uvedeném termínu na služebnu Městské policie v Ivanovicích na Hané
(Komenského 216), popř. se omluvte a dohodněte si náhradní termín na tel.
+420 778 401 419. Je lépe vzniklou situaci řešit hned když nastane, než věc
z nějakých důvodů neustále odkládat.

