Hlavní velitelství Vojenské policie
Rooseveltova 620/23, Praha 6, PSČ 161 05, datová schránka sd2aifa

Praha 23. ledna 2019
Počet listů: 1

Poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní velitelství Vojenské policie obdrželo dne 17. ledna 2019 žádost o poskytnutí informací
podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v níž se žadatel dotazuje na podrobnosti týkající se postupu Vojenské
police ve věci kontroly režimu parkování vojáky z povolání v obci Jince .
Žadateli bylo na jednotlivé dotazy odpovězeno následovně:
1) Zda a v kolika případech zjistila Vojenská policie v rámci své kontrolní činnosti
nerespektování dopravního značení – značky „Zákaz vjezdu“ a vjezd na vyhrazené
parkoviště sídliště Zborovská v obci Jince vozidlem, řízeným příslušníkem AČR bez
platné parkovací karty v roce 2018?
-

V roce 2018 zjistila Vojenská policie v rámci své působnosti v obci Jince 14 přestupků
v dopravě, ke kterým došlo v důsledku nerespektování dopravní značky a stání na
vyhrazeném parkovišti vozidlem, pro něž není parkoviště vyhrazeno.

2) Jakým způsobem řeší hlídky Vojenské policie výše popsaný přestupek, pokud zjistí, že
se ho dopustil voják z povolání a kolik takových přestupků bylo vyřešeno nebo
předáno k řešení v roce 2018?
-

Pokud Vojenská policie zjistí, že osobou podezřelou z jednání mající znaky přestupku
je voják v činné službě, zajistí nezbytné důkazní prostředky pro pozdější dokazování
před správním orgánem a o věci sepíše úřední záznam, který přiloží k předání
příslušnému služebnímu orgánu.
Pokud se jedná o podezření z jednání mající znaky přestupku, ke kterým došlo
v důsledku nerespektování dopravní značky a stání na vyhrazeném parkovišti vozidlem
na sídlišti Zborovská v obci Jince, bylo všech 14 přestupků předáno v souladu
s ustanovením § 74 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich příslušnému orgánu s kázeňskou pravomocí (velitel vojenského útvaru).

3) Zda Vojenská policie plánuje v roce 2019 zefektivnit činnost těchto hlídek a zvolit
razantnější postup při kontrole dodržování platné právní úpravy vojáky z povolání?
-

Sídliště Zborovská v obci Jince, které zmiňujete, není „chráněným objektem“, ve
smyslu § 3 písm. b) zákona č. 300/2013 Sb. o Vojenské policii, a tedy dohled nad
provozem vozidel v něm je v působnosti Městské policie a Policie ČR. Vojenská
policie v rámci dohledu nad dodržováním kázně vojáků na veřejnosti šetří přestupky
vojáků. V případě, že v rámci tohoto dohledu zjistí předmětné porušení zákona
vojákem, věc vojenský policista zadokumentuje a postupuje podle bodu 2 odpovědi.
V této činnosti bude Vojenská policie pokračovat i v roce 2019.

