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Osadní výbor Všechromy
Všechromy 63
251 63 Strančice
Zpráva

Na základě Vaší žádosti o zaslání podrobných informaci k Vaší stížnosti ze dne
5.6.2013, Vám tímto sděluji, že od Vašeho oznámení bylo v obci Všechromy uloženo 7
blokových pokut.
Pokud se Vám uvedené množství zdá nízké, je to z toho důvodu, že ve Vaší obci je
vykonáván dohled na dodržování BESIP pořádkovou policií se sídlem v Říčanech, prováděn
namátkově, neboť pořádková policie dohlíží zejména na dodržování veřejného pořádku, kdy
na BESIP dohlíží zejména dopravní policie. Pokud chcete dohled na BESIP ve Vaší obci
zvýšit navrhuji zaslat žádost na dopravní policii v Mnichovicích.
Dále si Vás dovoluji informovat, že policista může zjištěný spáchaný přestupek dle
přestupkového zákona číslo 200/1990 Sb. dle § 11 , tento přestupek řešit nejen oznámením,
pokutou, ale také napomenutím.
Co se týče konkrétně Vámi uvedených míst, kdy k přestupkům dochází, tj. projíždění
vozidel ulicí, kde je umístěna DZ „ průjezd zakázán“, zde je řidič nepostižitelný pokud při
průjezdu vozidlo zastaví a následně se rozjede, kdy toto v případě, že vidí policejní vozidlo
ve většině případů učiní. V tomto to případě, bych si dovolila navrhnou , aby Váš osadní
výbor, navrhl správci komunikace změnu dopravního značení na uvedené komunikaci na „
zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou průjezd pouze s povolením příslušného OÚ nebo jiné
instituce. A následně vydat na základě žádosti tato povolení zde žijícím obyvatelům.
Co se parkování vozidel na chodníku před domy čp. 26 a čp. 28 týče, zde bylo šetřením
zjištěno, že daný chodník na své náklady vybudovala firma Gamaret IČO: 26698901, kdy
pokud zde parkuje vozidlo je mezi tímto a oplocením mezera větší než 80cm. Kdy také bylo
hovořeno s vedením firmy, a to ve věci změny parkování klientů.
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