Oprávnenia príslušníka Obecnej polície

Obecná polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky pod a zákona .
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Ide najmä o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

priestupky proti poriadku v správe
priestupky proti bezpe nosti a plynulosti cestnej premávky
priestupky na úseku cestného hospodárstva
priestupky na úseku podnikania
priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi
priestupky na úseku financií a slovenskej meny
priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
priestupky na úseku kultúry
priestupky na úseku vodného hospodárstva
priestupky na úseku po nohospodárstva, po ovníctva a rybárstva
priestupky na úseku ochrany životného prostredia
priestupky proti verejnému poriadku spáchané aj porušením VZN obce
priestupky proti ob ianskemu spolunažívaniu
priestupky proti majetku
priestupky pod a osobitných predpisov (napríklad niektoré ustanovenia
živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách,
ob ianskeho zákonníka at .)

Obecný policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený:
•
•
•

•

•

vyzva osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od
iného protiprávneho konania,
uklada a vybera v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)]
zistené pri plnení úloh,
zadrža osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného inu
a ihne ju odovzda najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o h adanú osobu,
predvies ju na útvar obecnej polície na ú el podania vysvetlenia a urobi úkony
pod a osobitných predpisov,
presved i sa, i ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo i nemá pri sebe inú
vec, ktorou by mohol ohrozi život alebo zdravie, prípadne takú vec odobra ; odobratú
vec alebo zbra odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou
osobou,
prikáza každému, aby na nevyhnutný as nevstupoval na ur ené miesta alebo sa na
nich nezdržiaval, pokia to vyžaduje ú inné zabezpe enie plnenia úloh obecnej polície
alebo obce,

•

zastavova vozidlá, ak vodi vozidla spáchal priestupok proti bezpe nosti a plynulosti
cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky
vykonanej dopravnými zna kami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide
o vozidlá, po ktorých je vyhlásené pátranie.

Obecný policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený použi donucovacie
prostriedky:
•
•
•
•
•
•

hmaty, chvaty údery a kopy sebaobrany
slzotvorné prostriedky
obušok
putá
služobného psa
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

