POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Odbor vnitřní kontroly
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

K Č.j. KRPS-421273/ČJ-2013-010066-U-PJ

Stížnost na postup OOP Říčany
Na základě vámi podané informace ve vyrozumění ze dne 20. března 2014 pod výše uvedeným Č.j.
jsem zadokumentoval popsaným způsobem přestupky ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterých se dopouštějí řidiči motorových vozidel
tím, že parkují svá vozidla na chodníku před domy č.p. 26 a 28 ve Všechromech. Ve všech případech
došlo k porušení všech podmínek uvedených policií ve stanovisku č.j. KRPS-135887-2/ČJ-2011-011406
ze dne 17.října 2011. Vzhledem k tomu, že dokumentace neobsahovala údaj o osobě pachatele přestupku,
předal jsem dokumentaci s příslušným oznámením na místně příslušné Obvodní oddělení PČR
v Říčanech k došetření.
Většinu takto zadokumentovaných přestupků policie postupně předala k řešení na MěÚ v Říčanech, o
čemž mi podala stručnou informaci (aniž by z ní bylo dovoditelné, o který přestupek se konkrétně jedná).
Z informace podané právním oddělením MěÚ v Říčanech však vyplývá, že policie ani v jednom
z případů neposkytla součinnost stanovenou § 58 odst. 1 a 2 a neprovedla žádná šetření ke zjištění osoby
podezřelé ze spáchání přestupku, čímž ve všech případech porušila svou zákonnou povinnost, a oznámení
po cca 30 denní nečinnosti pouze přeposlala správnímu orgánu, který podle zákona nemohl postupovat
jinak, než věc pokaždé odložit.
Z uvedených skutečností je zcela zřejmé, že pracovníci dotčeného policejního orgánu jsou ve věci
podjatí, neplní své zákonné povinnosti a chrání pachatele přestupků před možným postihem, čímž
v konečném důsledku ohrožují bezpečnost ostatních obyvatel obce. Zřejmě si špatně vysvětlují, komu má
policie pomáhat a koho má chránit ...
Žádám o zjednání nápravy těchto hrubých nedostatků v práci policie, opětovné prošetření všech
podaných oznámení v souladu se zákonem a předání k řešení správnímu orgánu s předepsanými
náležitostmi, ať už formou nařízení těchto úkonů místně příslušnému oddělení, nebo předání věci jinému
policejnímu orgánu vzhledem k evidentní podjatosti pracovníků tohoto oddělení, dále o provedení
takových opatření, aby se popsaná situace již neopakovala, a provedení odpovídajících kázeňských
postihů dotyčných pracovníků OOP Říčany, kteří se soustavného porušování svých zákonných povinností
dopouštějí, vč. jejich nadřízených, kteří jsou za jejich práci zodpovědní. Dále žádám o podrobné
vyrozumění o všech přijatých opatřeních na základě této žádosti.
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