MOTTO:

HONOR, REVENTIA, JUSTITIA
(Čest, úcta, spravedlnost)

 Obecní policie Vestec byla zřízena obecně závaznou vyhláškou obce Vestec č. 3/2012,
vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, a nabývá účinnosti ke dni 1.6.2013.
 Obecní policie Vestec bude od 1. 6.2013 působit také na území dalších obcí na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.
 Obecní policie Vestec
s dlouholetou praxí.

začne svoji

činnost

v počtu

6 zkušených strážníků

 Samozřejmostí bude u vesteckých strážníků dokonalá připravenost k výkonu služby a
profesionální přístup. Trvale si udržovat dobrou fyzickou kondici, pravidelně trénovat
sebeobranu, střelbu a další potřebné dovednosti. Budou rovněž schopni poskytnout
zraněnému člověku první pomoc.
 Její činnost bude spočívat především v zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce.
 Každý má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v
rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Základní povinnosti strážníka Obecní policie
Strážník OP při plnění úkolů je povinen zejména:

 dodržovat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy
 dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a
nepřipustit, aby občanům v souvislosti s činností OP
vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv
a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu
sledovaného zákrokem nebo úkonem
 v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit
jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či
jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich
páchání

 oznámit v případě, že byl spáchán trestný čin, věc Policii
České republiky a v případě potřeby zajistit místo
trestného činu
 spolupracovat ze složkami IZS v rámci koordinačních
dohod

Vestečtí strážníci budou zejména:
 kontrolovat a postihovat nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,
 v rámci postihu dopravních přestupků budou využívat měřičů rychlosti, technických
prostředků k zabránění odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizovat odstranění (odtah)
vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, provádět kontroly RZ s ověřením
v evidenci odcizených vozidel a značek,
 dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití,
 provádět kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením
na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým (podle §30 přestupkového
zákona),
 ověřovat v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru
celostátně hledaných osob Policií ČR,

Vestečtí strážníci budou zejména:
 provádět zákroky proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalům a dalším
negativním jevům a přispívat tak k ochraně občanů a jejich majetku,
 postihovat přestupky proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU, zejména:
•
•
•

rušení nočního klidu,
znečišťování a zábor veřejného prostranství,
neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek,

 kontrolovat dodržování vyhlášek obce (např. volné pobíhání psů),
 dohlížet na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti mateřských a základních
škol,
 provádět osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany,
 využívat systémů MKDS v boji proti kriminalitě,
 využívat moderní speciální techniku na ochranu seniorů a dětí ( signál tíseň ),
 přispívat k ochraně osob a majetku napojením objektů na obecní policii Vestec,

K úkolům obecní policie patří nejenom práce na ulici, ale také činnost v oblasti
prevence kriminality a drogové problematiky. Se strážníky Obecní policie Vestec se
budou pravidelně setkávat děti v mateřských a základních školách. Víme, že
problémovému chování mladé generace je třeba předcházet výchovou od útlého věku.

Stejnokroj strážníka Obecní policie
Vnější označení strážníka - příslušníka obecní policie
stanovuje vyhláška MV č. 88/1996 Sb.

Jednotné prvky společné pro všechny obecní
policie:


černá čepice po celém obvodu hlavy označená
modro-bílou šachovnicí



bleděmodrá košile s černou kravatou bez
hodností na náramenících



černý svrchní oděv - bunda, kabát, sako s
odznakem obecní nebo městské policie



znak obecní policie na záloktí rukávu



černé kalhoty a černé boty, kožené bundy
nebo černé zimní bundy

Stejnokroj strážníka Obecní policie

VÝZBROJ STRÁŽNÍKA - DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
Do výzbroje strážníka patří podle zákona o obecní policii donucovací prostředky:
 hmaty, chvaty, údery a kopy,
 slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
 obušek a jiný úderný prostředek,
 pouta,
 úder služební zbraní,
 hrozba namířenou služební zbraní,
 varovný výstřel ze služební zbraně,
 technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti
jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo
jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

Pouta je strážník oprávněn použít při
 omezení osobní svobody podle §76, odst.2
trestního řádu
 při předvedení osoby podle zákona o
obecní policii nebo zvláštního zákona,
která klade odpor
 proti osobě, která fyzicky napadá jinou
osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní
život, poškozuje cizí majetek

 nebo se pokusí o útěk při zákroku
strážníka.
Použití psa
 Strážník je oprávněn použít namísto nebo
vedle donucovacích prostředků též psa;
ustanovení tohoto zákona o donucovacích
prostředcích se přitom použije obdobně.
Obecní policie Vestec bude mít také ve
svých řadách policejního psovoda se psem.

V boji proti kriminalitě bude využívat techniku jakou je např. fotopast - vylepšená
verze fotopasti LTL ACORN 6210MM, neviditelný přísvit, ryhlá odezva.
Souprava fotopasti a bateriového MMS BOXU s GSM bránou umožní odesílat
pořízené obrázky jako MMS na mobil nebo do e-mailové schránky.

Tato fotopast využívá zcela neviditelné osvětlení o vlnové délce 940 nm a
dosvitem až 25m. Další předností je možnost současného pořizování foto i
videozáznamů ve formátu Full HD vč. záznamu zvuku.
Možnost časosběrné funkce pro monitoring velkých ploch nebo průběžný
záznam probíhajícího děje. Nová fotopast může být kódována PIN proti zneužití
a při nasazení více fotopastí přijde vhod funkce, díky které lze jednotlivé
přístroje pojmenovat podle místa nasazení.

Technika a prostředky Obecní
policie Vestec
Obecní policie bude využívat dvě osobní
motorová vozidla:
 Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4
 Škoda Yeti 1.2 TSI
Služební vozidla budou vybavena
nejmodernější technikou pro potřeby
obecní policie.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
Barevné provedení služebních vozidel Obecní policie Vestec

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
Digitální radiostanice MOTOROLA
Motorola
DP3401
umožňuje
zabezpečený (šifrovaný) digitální
přenos hlasu, přenos krátkých
textových zpráv. Dále jsou vybaveny
přijímačem GPS pro zjištění pohybu
strážníků v terénu.

Strážníci budou využívat kamerovou
techniku FULL HD CD50F spol. Cel-Tec.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
Měřící zařízení rychlosti projíždějících vozidel Ramet AD10C umístěné ve vozidle

 Radarový měřič rychlosti AD10C Ramet Kunovice slouží k měření a dokumentaci
překročení nejvyšší povolené rychlosti projíždějících vozidel jak na příjezdu, tak na
odjezdu, na principu Dopplerova radaru.
 Při překročení nastavené
rychlosti
projíždějícím
vozidlem je automaticky
pořízena digitální obrazová
dokumentace.
Výsledná
digitální fotografie je uložena
a
obsahuje
zobrazení
měřeného vozidla, směr
jízdy, naměřenou rychlost,
datum a čas měření.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
Měřící zařízení rychlosti projíždějících vozidel Ramet AD10C umístěné ve vozidle
 Bezprostředně po změření vozidla je na obrazovce zařízení zobrazen obrázek z
měření. Tento obrázek lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality
pořízené dokumentace.
 Do
software
radarového
měřiče ve vozidle AD10C je
začleněna
funkce
video
dohledu, který umožňuje
trvalé sledování vozidla s
pořizováním videozáznamu.
Tato
funkce pracuje na
principu měření průměrné
rychlosti
po
dobu
zaznamenávání videa.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
Ruční laserové měřící zařízení rychlosti
projíždějících vozidel TruCam LTI 20/20
TruCAM laserový měřič představuje unikátní
kompaktní
high-tech
zařízení,
které
umožňuje:
 měřit a zaznamenávat rychlost vozidel a
motocyklů,
 zaznamenávat různé přestupky řidičů
(bezohledná jízda, nebezpečné
předjíždění, přejetí plné čáry apod.),
 pořizovat barevné videozáznamy nebo
fotografie situace.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
Dräger Alcotest 7510
 Flexibilní správa dat, velká kapacita
paměti a možnost bezdrátového přenosu
dat do mobilní tiskárny Dräger.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec
LED kotouče RABUK pro označení překážek v silničním provozu za snížené
viditelnosti.

Technika a prostředky Obecní policie Vestec

Nadstandardně vybavený kufr
první pomoci

AED automatický defibrilátor
ZOLL Plus

Preambule
Povolání strážníka obecné a městské policie je velmi náročné, a to nejen po stránce profesionální, fyzické
a psychické, ale zejména po stránce mravní. Jen málokteré povolání vyžaduje v takové míře morální
hodnocení a rozhodování a požaduje tolik morálních dilemat jako policejní profese ve státě, kde existuje
myšlenková a morální pluralita demokratického státu. Morální rozhodování je součástí každodenní práce
strážníka od pochůzkáře po ředitele. Jestliže prvým požadavkem, kladeným na policistu v totalitním státě
byla bezvýhradná poslušnost vůči nadřízeným, na policistovi a strážníkovi v demokratickém právním
státě je ve stále větší míře požadována samostatnost v rozhodování .

Obecní policie Vestec bude spolupracovat s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační
dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje
a Obcí Vestec, Obecní policií Vestec v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Obecní policie Vestec Vám bude k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.

739 156 156

info@opvestec.cz

