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Podání ze dne 27.01.2012 - vyrozumění

Dne 30.01.2012 bylo na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje doručeno Vaše
podání, ve kterém jste vyjádřil svůj nesouhlas s vyjádření dopravního inženýra DI Praha venkov JIH, kterým měly být zamítnuty návrhy Osadního výboru Všechrom, týkající se změny místní
úpravy provozu na pozemních komunikací v obci Strančice - Všechromy.
Po prostudování Vámi učiněného podání ze dne 27.01.2012 lze konstatovat, že zmiňované
podání nepřísluší prověřovat zdejšímu oddělení vnitřní kontroly Kutná Hora, Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje, jako stížnost dle ust. § 175 z.č. 500/2004 Sb., - správní řád, či jako
upozornění dle ust. § 97 z.č. 273/2008 Sb., - o Policii České republiky, neboť Vám zákon poskytuje
jiný prostředek ochrany. V daném případě je zapotřebí uvést, že z ust. § 77, odst. 1, písm. c) zák.
č. 361/2000 Sb., - o provozu na pozemních komunikacích, jednoznačně vyplývá, cituji: " Místní a
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace
stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.". Z daného ustanovení je zcela
zřejmé, že v daném případě je vydáno příslušným orgánem policie vyjádření, kdy vlastní
rozhodnutí náleží správnímu orgánu - obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Příslušný
správní orgán v dané věci může rozhodnout i odlišně od vyjádření příslušného orgánu policie.
Z výše uvedeného je pak bezpochyby zřejmé, že v dané věci příslušný orgán policie nevystupuje
jako správní orgán, proti jehož rozhodnutí lze podat stížnost ve smyslu ust. § 175 z.č. 500/2004
Sb., - správní řád. Vzhledem k těmto skutečnostem nepřísluší zdejšímu oddělení vnitřní kontroly
Kutná Hora toto jakkoliv hodnotit a prověřovat.
Dále Vás informuji o tom, že v případě, kde bylo či bude v rámci své místní, věcné a
funkční příslušnosti meritorně rozhodnuto jiným orgánem než Policií ČR (např. příslušným
správním orgánem ), s odkazem na možné využití řádného či mimořádného opravného
prostředku, nepřísluší ze strany oddělení vnitřní kontroly Kutná Hora, jakkoliv toto hodnotit, měnit
či rozhodovat.
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