Modletický vìstník
Pøíloha: Obecní policie

Od²Ë..20Ë²s½²v²Mod¸½ticích²bud½t½²moci²s½tkávÇt²s²Ob½cní²po¸icií²V½st½c.
V²této²pøí¸oz½²nÇjd½t½²mimo²jiné²informÇc½²o²j½jí²èinnosti,²kontÇkty,²èi²nÇpø.²popis²funkc½²okrskáø½

Obecné informace
U²ob½cní²po¸ici½²s¸ouí²v²souèÇsné²dobì
² zku½ných² stráníkù² s² d¸ouho¸½tou
prÇxí.²Od²Ë..20Ë²s½²ko¸½ktiv²rozíøí²o
dÇ¸í²Â²stráníky.²²²²²²SÇmozø½jmostí²j½²u
v½st½ckých² stráníkù² dokonÇ¸á
² Ob½cní² po¸ici½² V½st½c² ² od² Ë..20ËÂ
pøiprÇv½nost² k² výkonu² s¸uby² Ç
pùsobí² i² nÇ² úz½mí² dÇ¸ích² obcí² nÇ
prof½sioná¸ní²pøístup.
zák¸Çdì² uzÇvø½né² v½ø½jnoprávní
sm¸ouvy² d¸½² ust.² §² ÂÇ² zákonÇ² è.
··ÂÎËË²Sb.²o²ob½cní²po¸icii.
Ob½cní² po¸ici½² V½st½c² ² by¸Ç² ² zøíz½nÇ
ob½cnì² závÇznou² vyh¸ákou² obc½
V½st½c,² kt½rá² nÇby¸Ç² úèinnosti² k½² dni
Ë..20ËÂ.

Od² Ë..20Ë² s½² nÇ² zák¸Çdì² uzÇvø½né
v½ø½jnoprávní² sm¸ouvy² roziøuj½
pùsobnost²ob½cní²po¸ici½²o²dÇ¸í²obc½:
VrÇné² nÇd² V¸tÇvou,² Dobø½jovic½,
H½rink,²Mod¸½tic½,²Popovièky.

TrvÇ¸½² si² stráníci² udrují² dobrou
fyzickou² kondici,² prÇvid½¸nì² trénují
s½b½obrÇnu,² stø½¸bu² Ç² dÇ¸í² potø½bné
dov½dnosti.² Díky² prÇvid½¸nému
výcviku² jsou² schopni² poskytnout
zrÇnìnému²è¸ovìku²první²pomoc.
J½jich² èinnost² spoèívá² pø½d½vím² v
zÇb½zp½èování² místních² zá¸½itostí
v½ø½jného²poøádku²v²rámci²pùsobnosti
obc½.
KÇdý²má²právo²obrÇc½t²s½²nÇ²stráníkÇ
s½² ádostí² o² pomoc.² Stráníci² jsou
povinni² v² rozsÇhu² svých² úko¸ù
poÇdovÇnou²pomoc²poskytnout.

¸ákladní povinnosti stráníka âinnost vesteckých stráníkù na území obce Modletice
Stráník²ob½cní²po¸ici½²pøi²p¸nìní²úko¸ù²j½ V½st½ètí²stráníci²budou²z½jménÇ:
povin½n:
● kontro¸ovÇt² Ç² postihovÇt² n½správné
● dodrovÇt² zákony² Ç² jiné² ob½cnì
pÇrkování,²pø½stupky²chodcù²Ç²cyk¸istù
závÇzné²právní²pø½dpisy
● v²rámci²postihu²doprÇvních²pø½stupkù
● dbát² cti,² vánosti² Ç² dùstojnosti² osob
budou² vyuívÇt² mìøièù² rych¸osti,
i² své² v¸Çstní² Ç² n½pøipustit,² Çby
t½chnických² prostø½dkù² k² zÇbránìní
obèÇnùm² v² souvis¸osti² s² èinností² OP
odj½zdu² vozid½¸² (tzv.² botièky)² Ç
vznik¸Ç² b½zdùvodná² újmÇ² Ç² pøípÇdný
nÇøizovÇt²odstrÇnìní²(odtÇh)²vozid½¸,
zásÇh²do²j½jich²práv²Ç²svobod²pø½kroèi¸
kt½rá² tvoøí² pø½káku² v² si¸nièním
míru² n½zbytnou² k² dosÇ½ní² úè½¸u
provozu,² provádìt² kontro¸y² RZ² s
s¸½dovÇného²zákrok½m²n½bo²úkon½m
ovìø½ním² v² ½vid½nci² odciz½ných
vozid½¸²Ç²znÇè½k
● v² prÇcovní² dobì² provést² zákrok² n½bo
úkon,² n½bo² uèinit² jiné² opÇtø½ní,² j½¸i ● doh¸í½t² nÇ² dodrování² prÇvid½¸
páchán²tr½stný²èin²n½bo²pø½stup½k²èi
obèÇnského²souití
jiný²správní²d½¸ikt²Çn½bo²j½¸i²dùvodné
● provádìt² kontro¸y² ivnost½nských
pod½zø½ní²z²j½jich²páchání
provozov½n,² pø½vánì² r½stÇurÇcí² s½
● oznámit² v² pøípÇdì,² ½² by¸² spáchán
zÇmìø½ním²nÇ²podávání²Ç¸koho¸ických
tr½stný²èin,²vìc²Po¸icii²È½ské²r½pub¸iky
nápojù² dìt½m² Ç² m¸Çdistvým² (pod¸½² §
Ç² v² pøípÇdì² potø½by² zÇjistit² místo
Â0²pø½stupkového²zákonÇ)
tr½stného²èinu
● ovìøovÇt²²v²rámci²prokázání²totonosti
● spo¸uprÇcovÇt²z½²s¸okÇmi²IZS²v²rámci
osob,²zdÇ²tyto²osoby²n½jsou²v²r½gistru
koordinÇèních²dohod
c½¸ostátnì²h¸½dÇných²osob²Po¸icií²ÈR

● provádìt² zákroky² ² proti² z¸odìjùm,
nási¸níkùm,² výtrníkùm,² vÇndÇ¸ùm² Ç
dÇ¸ím² n½gÇtivním² j½vùm² Ç² pøispívÇt
tÇk²k²ochrÇnì²obèÇnù²Ç²j½jich²mÇj½tku
● postihovÇt²pø½stupky²proti²v½ø½jnému
poøádku:
ru½ní²noèního²k¸idu
zn½èiování²Ç²zábor²v½ø.²prostrÇnství
n½oprávnìné² odk¸ádání² odpÇdkù
Ç²zÇk¸ádání²sk¸ád½k
● kontro¸ovÇt²dodrování²²vyh¸á½k²obc½
(nÇpø.²vo¸né²pobíhání²psù²)
● doh¸í½t²nÇ²pø½chod½ch²pro²chodc½
● provádìt² osvìtovou² Ç² pr½v½ntivní
èinnost²pro²nÇ½²spo¸uobèÇny
K² úko¸ùm² ob½cní² po¸ici½² pÇtøí² n½j½nom
prác½² nÇ² u¸ici,² Ç¸½² tÇké² èinnost² v² ob¸Çsti
pr½v½nc½² kriminÇ¸ity² Ç² drogové² pro
b¸½mÇtiky.² S½² stráníky² Ob½cní² po¸ici½
V½st½c²²s½²budou²moci²s½tkávÇt²dìti²z²M
Ç²z½²zájmových²kroukù²(nÇpø.²hÇsièi).
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Okrskáø

Kontakt

Funkc½² okrskáø½² spoèívá² v½² vìtí
osobní² zodpovìdnosti² k½² svìø½nému
okrsku² Ç² uímu² kontÇktu² s² obèÇny
v²dÇném²okrsku.
Okrskáø² má² vìtí² osobní² Ç² místní
znÇ¸ost² o² dìní² v² místì² Ç² mì¸² by² být
prvním,² kdo² bud½² ø½it² j½dnot¸ivé
pøípÇdy² ² udá¸osti² v² rámci² zÇjitìní
b½zp½ènosti²v½ø½jného²poøádku²Ç²j½ho
pr½v½nc½,² vè½tnì² b½zp½ènosti² v² do
prÇvì.
V² pøípÇdì² n½pøítomnosti² okrskáø½,
zÇjiuj½² výkon² s¸uby² stÇndÇrdní
h¸ídkÇ² OP,² kt½rá² nás¸½dnì² pø½dává
okrskáøi²n½zbytné²informÇc½²z²výkonu
s¸uby²v²dÇném²okrsku.
Stráník² ² okrskáø,² vykonává² s¸ubu
i² bìné² h¸ídkové² s¸uby² OP² nÇ² c½¸ém
kÇtÇstrá¸ním²úz½mí²obc½²V½st½c,²vè½tnì

obcí²kd½²pùsobí²OP²V½st½c²nÇ²zák¸Çdì Obecní policie Vestec Vám bude
uzÇvø½né²v½ø½jnoprávní²sm¸ouvy.
k dispozici nepøetritì 24 hodin
Okrskáø²p¸ní²úko¸y²Ç²povinnosti²v²sou dennì
¸Çdu² s½² zákon½m² o² ob½cní² po¸icii² è. Ob½cní²po¸ici½²V½st½c
··ÂÎËË²Sb.,²Ç²kÇdý²má²právo²s½²nÇ
V½st½cká²è.p.²Â,²V½st½c
nìho²obrátit²s²ádostí²o²pomoc.
2·2²2²J½s½nic½
P¸nìní²úko¸ù²v²okrsku²s½²provádí²pìí
Vá okrskáø:
h¸ídkou,² n½bo² formou² cyk¸oh¸ídky
str.²RÇd½k²Bus
Ç²Çutoh¸ídky.
T½¸½fon: 735 172 189
H¸Çvní² prÇcovní² èinností² okrskáø½,² j½ popá²8Ë7²hodin
mimo² jiné² kontro¸Ç:² ² n½oprávnìných
záborù² v½ø½jného² prostrÇnství,
odstÇv½ných²ÇutovrÇkù,²vo¸ného²pobí Tísòové linky:
hání² zvíøÇt,² zn½èiování² v½ø½jného 7Â²Ë·²Ë·,²702²277²227
prostrÇnství,²n½oprávnìného²zÇk¸ádání
sk¸ád½k,² dodrování² obèÇnského Email:²info@opv½st½c.cz
souití,²ru½ní²noèního²k¸idu,²pr½v½nc½ Web: www.opv½st½c.cz
kriminÇ¸ity²Ç²doh¸½d²nÇd²dodrováním
ob½cnì²závÇzných²vyh¸á½k²dÇné²obc½.

Stejnokroj stráníka a barevné provedení vozidel Obecní policie Vestec
J½dnotné² prvky² stráníkÇ² ² pøís¸uníkÇ
ob½cní²po¸ici½²stÇnovuj½²vyh¸ákÇ²MV²ÈR
è.²88ÎË²Sb.
● è½rná² è½pic½² po² c½¸ém² obvodu² h¸Çvy
oznÇè½ná²modrobí¸ou²Çchovnicí
● svìt¸½²modrá²koi¸½²s²krÇvÇtou
● è½rný²svrchní²odìv
● bundÇ,²kÇbát,²sÇko²s²odznÇk½m²ob½cní
po¸ici½
● znÇk²ob½cní²po¸ici½²nÇ²zá¸oktí²rukávu
● è½rné² kÇ¸hoty² Ç² è½rné² boty,² ko½né
bundy²n½bo²è½rné²zimní²bundy

Sluební vozidla obecní policie Vestec
● kodÇ²Sup½rb²²Â.²FSI²²V²x
● kodÇ²ë½ti²²2.0²TDI²²x
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