PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE
Jestli-že jste se dopustili přestupku, který s Vámi bude projednávat strážník městské policie,
může být projednán třemi způsoby:
1) domluvou
2) v blokovém řízení – blokovou pokutou
3) oznámením/postoupením příslušnému správnímu orgánu.
Strážník při rozhodování, jakým způsobem bude přestupek řešen (zda domluvou či pokutou,
příp. výše pokuty) přihlíží k několika faktorům:








závažnosti, čili společenské nebezpečnosti spáchaného přestupku,
způsobu a místu spáchání přestupku,
míře zavinění,
případným následkům, které vznikly spácháním přestupku,
okolnostem, za kterých byl přestupek spáchán,
pohnutkám, jež Vás vedly ke spáchání přestupku,
osobě pachatele přestupku, zejména pak jeho jednání a chování, ale také
skutečnost byl-li již za tento skutek postižen, a jakým způsobem.

Řešení přestupku domluvou
Tento způsob řešení přestupku je nejmírnějším způsobem řešení přestupku a používá se
obvykle u nejméně závažných přestupků.
Řešení přestupku v blokovém řízení
Jelikož je blokové řízení zkrácenou formou správního řízení, musí se rovněž řídit určitými
zásadami. Problematiku blokového řízení upravují §§ 84-86 zák. č. 200/1990 Sb., o
přestupcích.
Obecně je možné říct, že pokud stoupá závažnost či společenská nebezpečnost přestupku,
hrozí i přísnější sankce, kterou je v tomto případě uložení blokové pokuty.
Bloková pokuta Vám může být uložena v případě, že jste si vědomi svého protiprávního
jednání a jste ochotni pokutu zaplatit.
Z těchto důvodů se Vás strážník během projednávání přestupku různými formami zeptá na
tyto podmínky. Pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s projednáním přestupku
v blokovém řízení, strážník přestupek oznámí správnímu orgánu, protože nebyly splněny
podmínky blokového řízení.
Pokud souhlasíte, můžete blokovou pokutu zaplatit na místě a tím pro Vás všechno končí.
V případě, u sebe nemáte dostatečnou finanční hotovost, bude Vám vydán „Blok na pokutu
na místě nezaplacenou“, kdy Vám spolu s částí A pokutového bloku bude obvykle předána i
složenka s předepsanou výší pokuty a potřebnými údaji pro bankovní převod.
Tuto pokutu musíte zaplatit do 15 dnů a můžete si zvolit jeden z těchto způsobů:



složenkou, prostřednictvím České pošty,
bezhotovostním převodem na účet města č. 19-622731/0100 vedený u
Komerční banky (VS: 2210 a poslední trojčíslí pokutového bloku),




zaplacením v pokladně MěÚ Ivanovice na Hané na Palackého náměstí
796/11,
zaplacením na služebně Městské policie Ivanovice na Hané na
Komenského 216 (zde je možno zaplatit pouze v úředních hodinách).

Nezapomeňte na 15denní splatnost pokuty. Pokud včas nezaplatíte, Městská policie
celý spis dlužníka předá finančnímu odboru MěÚ Ivanovice na Hané, který zahájí
nezbytné kroky k vymáhání pohledávky. Z několikaset korunové pokuty se tak
drobným opomenutím může stát i několikatisícová exekuce.
Řešení přestupku oznámením/postoupením k projednání příslušnému správnímu orgánu
Tento způsob řešení přestupku bývá zpravidla nejpřísnějším postihem. Jednak proto, že Vám
zde hrozí i mnohonásobně vyšší pokuta, a jednak také proto, že budete-li shledáni vinnými ze
spáchání přestupku, zaplatíte ještě poplatek za správní řízení.
Strážník přestupek postupuje v těchto případech:





projednání přestupku nespadá do kompetence Městské policie,
nesouhlasíte-li s přestupkem (nejste si vědomi svého pochybení),
nesouhlasíte-li s uložením blokové pokuty nebo její výší,
jiné důvody, ze kterých strážník nemůže přestupek vyřešit na místě (např. důležitý
výjezd na oznámení, ale i zdravotní stav přestupce, apod.).

V tomto případě strážník na místě vyplní tiskopis „Oznámení o přestupku“. Vy, jako osoba
podezřelá ze spáchání přestupku, máte možnost se do tohoto tiskopisu písemně vyjádřit a
toto vyjádření stvrdit svým podpisem. O tomto úkonu nedostanete na místě žádný záznam!!!
Tiskopis se vyhotovuje v jediném originálu, který je následně se všemi důkazními materiály
(fotodokumentace, kamerový záznam, apod.) postoupen příslušnému správnímu orgánu.
Ten následně zahájí řízení o přestupku.
Jestli-že se Vám zdá, že se dlouho nic neděje, neznamená to, že se na Vás zapomnělo. Každá
složka má zákonem dané lhůty:




Městská policie má na oznámení přestupku lhůtu 30 dnů, během kterých
shromažďuje podklady pro dokazování (obvykle však strážník přestupky oznamuje
okamžitě),
správní orgán má na zahájení řízení o přestupku lhůtu až 60 dnů,
přestupek musí být projednán do 1 roku od jeho spáchání.

Jaké přestupky s Vámi může strážník řešit:
 přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce (zejména to jsou přestupky
proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití, porušení vyhlášek a
nařízení obce aj.),
 přestupky podle zák. o provozu na pozemních komunikacích, které jste spáchali
tím, že jste:
- s vozidlem zastavili nebo stáli tam, kde to není dovoleno,

- vjeli tam, kde je to zakázáno místní nebo přechodnou úpravou,
- překročili nejvyšší povolenou rychlost,
- porušili pravidla jízdy na zvířatech nebo vedení a hnaní zvířat,
- jako chodec, jste se pohyboval na komunikaci v rozporu s pravidly,
- jeli na kole nebo ho vedli v rozporu s pravidly,
- porušili pravidla provozu na pozemních komunikacích jako ostatní řidiči
nemotorových vozidel.
 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle
§ 30 odst. 1 písm. a), c), g-i), l-p) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Ostatní přestupky není strážník oprávněn řešit, ale pokud je zjistí, tak je oznamuje.

