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parkování

Vážený pane Inženýre,
Vaše oznámení týkající se parkování aut na chodníku ve Všechromech včetně fotodokumentace byla
předána Policií ČR, OO Říčany našemu oddělení k vyřízení. Tato oznámení byla odložena, protože ze spisové
dokumentace je evidentní, že policejní orgán neučinil nic z toho, co mu ukládá ustanovení § 58 odst. 2 písm.
d) přestupkového zákona, kde se mimo jiné uvádí: „Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům
orgán policie a jedná-li se o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, učiní orgán policie
nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků
nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán
policie úřední záznam, který přiloží k oznámení.“
Policejní orgán, konkrétně Policie ČR, Obvodní oddělení Říčany obdržel vždy podání nazvané
oznámení přestupkového jednání, kde jako níže uvedený oznamovatel uvádíte – „oznamuji Vám zjištění
přestupkového jednání ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona 361/2000 Sb., jehož se dopustil řidič vozidla
RZ xxx dne xxx tím, že zaparkoval uvedené vozidlo v rozporu s 53 odst. 2 cit. zákona na chodníku před
domem č.p. 26 popř. čp. 28 v obci Všechromy. Uvedený přestupek jsem zadokumentoval (viz. příloha –
fotodokumentace) a tímto vám dokumentaci předávám k projednání přestupkového jednání. Zároveň žádám o
vyrozumění o způsobu vyšetření uvedeného přestupkového jednání“ s podpisem oznamovatele.
Policie ČR pouze přeposlala správnímu orgánu výše uvedené oznámení aniž by učinila jakékoliv
úkony ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 a 2 přestupkového zákona, zejména důkazní prostředky.
Důkazním prostředkem je zde pouze fotodokumentace vozidla pořízená soukromou osobou a někdy i
s delší prodlevou oznámena.

Správní orgán byl povinen postupovat v těchto případech podle zásady „In dubio pro reo“ –
tedy věc odložit.
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