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V Žiline, 20.3.2008
Uznesenie č. ________/2008



Mestské zastupiteľstvo v Žiline


Schvaľuje :

Dodatok – bod 17, Časti III., písm. F, Štatútu Mestskej polície Žilina v znení :
Bod 17 – technické zariadenie na meranie rýchlosti – „radar“





Dôvodová správa 

     Mestská polícia Žilina v snahe zlepšiť dopravnú situáciu v meste Žilina chce v budúcnosti vykonávať kontrolu dodržiavania povolenej rýchlosti na mestských komunikáciách. Pre výkon danej činnosti je potrebné použitie technického zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel – „radaru.“
     Na základe skúseností z roku 2007, kedy MP skúšobne vykonávala túto činnosť so zistením zlepšenia dopravnej situácie na monitorovaných komunikáciách chce zaradiť predmetné zariadenie – „radar“ do technického vybavenia Mestskej polície Žilina.
    
      Oprávnenie používať radar na meranie rýchlosti mestskou políciou vyplýva zo zákona 564/1991 o obecnej polícii, podľa ktorého v zmysle §-u 3 ods. 1 písm. f/ obecná polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, §-u 4/ rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo a §-u 8 písm. f/ príslušník obecnej polície je oprávnený zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. K uvedenému oprávneniu  má Mestská polícia v  Žiline k dispozícii prokurátorské stanoviská, z ktorých vyplýva zákonnosť a oprávnenosť používania tzv. radaru na meranie rýchlosti v spojitosti so zisťovaním a objasňovaním priestupkov na úseku dopravy.   
     Používanie radaru na meranie rýchlosti príslušníkmi mestskej a obecnej polície bolo taktiež prekonzultované náčelníkom Mestskej polície v Žiline osobne s vedúcim oddelenia dohľadu nad činnosťou obecných polícií, odboru poriadkovej polície PPZ mjr. Ing. Tiborom Lehotským a so zástupcom riaditeľa odboru dopravnej polície PPZ plk. JUDr. Bohušom Chochlíkom, ktorí potvrdili zákonnosť a oprávnenosť používania radaru mestskou a obecnou políciou, čím zároveň potvrdili informáciu hovorcu Prezídia Policajného zboru Viktora Plézla uverejnenú  v denníku PRAVDA zo dňa 6.3.2008 na strane 11 pod titulom „Mestská polícia môže merať rýchlosť“ o tom, že používanie radaru mestskou políciou nie je protizákonné. 



Návrh na doplnenie Štatútu Mestskej polície Žilina

     V zmysle dôvodovej správy navrhujeme doplniť Štatút Mestskej polície Žilina v časti III., písm. F  Technické vybavenie MP a príslušníkov MP Žilina o bod 17 nasledovne :
- technické zariadenie na meranie rýchlosti vozidiel – „radar“


