POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 64 Praha 5 - Zbraslav

Stížnost na postup podřízeného odboru
Vážení,
dne 27.10.2011 jsem podal žádost adresovanou Dopravnímu inspektorátu ÚO Praha venkov – JIH (viz.
příloha), ve které žádám o podání vysvětlujících informací k důvodům údajně negativního stanoviska
k návrhům Osadního výboru Všechrom ve věci úprav dopravního značení v části obce Strančice –
Všechromy. Toto stanovisko bylo uvedeno v písemném sdělení starosty obce Strančice (viz. příloha) jako
hlavní důvod, proč obec nebude žádat o jejich povolení cestou správního řízení.
Z odpovědi DI ze dne 25.11.2011 (viz. příloha) je zřejmé, že bylo provedeno místní šetření bez účasti
žadatele, na kterém zjevně nebyly posouzeny žádné ze skutečností uvedených v žádosti, které byly
hlavními důvody k podání návrhu na zajištění předmětných opatření. Namísto toho ve své odpovědi
policejní orgán pouze uvedl několik velmi zkreslujících a nesmyslných argumentů a neoprávněně
přemrštěných požadavků, v některých bodech dokonce bez jakéhokoliv smysluplného závěru, aniž by se
jakkoli vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v žádosti.
Proto jsem dne 19.12.2011 podal žádost o doplnění sdělení a přehodnocení stanoviska (viz. příloha), ve
které se domáhám dodatečného posouzení skutečností uvedených v původní žádosti a vysvětlení
některých nesmyslných či sporných argumentů uvedených ve sdělení DI.
Na tuto žádost policejní orgán nijak nereagoval, proto jsem dne 25.1.2012 podal stížnost na postup při
vyřizování žádosti. Obratem jsem obdržel „doplnění sdělení“ (viz. příloha), ve kterém se uvádí, že
požadované informace DI již poskytl a neshledal důvod měnit své stanovisko.
Uvedený a přílohami doložený postup policejního orgánu považuji za naprosto nepřijatelný a
neslučitelný se základními principy správného fungování veřejné správy a projev nemístné arogance a
zneužívání svěřené moci k obstrukcím a vystupování proti veřejným zájmům. Argumenty uvedené
v předmětném sdělení ukazují na fatální odbornou neznalost příslušných pracovníků policejního orgánu a
je ostudou, že osoby s takovými znalostmi a způsoby jednání jsou součástí policejního sboru.
Vzhledem k tomu, že vykonávám funkci předsedy Osadního výboru Všechrom, který se na podání
předmětných návrhů usnesl na základě podnětů místních obyvatel, a zastupuji tak veřejný zájem, žádám o
prošetření postupu dotyčných pracovníků nezávislými odborníky, náležité posouzení všech skutečností
uvedených v obou žádostech i argumentů policejního orgánu a sdělení předběžného stanoviska (vč.
případných podmínek pro návrh opatření a smysluplného odůvodnění), které může být pro OÚ Strančice
podkladem pro zahájení přípravy realizace navržených opatření (zadání případné projektové dokumentace
pokud je vyžadována právním předpisem, podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů a žádostí o
povolení dopravního značení či opatření).
Děkuji.
Ve Všechromech dne 27.1.2012
Ing. Pavel Soukup
předseda OV Všechrom
Všechromy 63
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