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Pre mestskú políciu priamo zo
zá kona vyplý va povinnosťzakroč iť,
ak je pá chaný alebo bol spá chaný
priestupok a tento priestupok z
úradnej povinnosti aj doriešiť. Ako
po minulé roky, aj v roku 2002 mestská polícia zaevidovala najviac
priestupkov prá ve na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premá vky, prič om je oprá vnená na
tomto úseku riešiť len priestupky
spá chané neuposlúchnutím zá kazu, ktorý vyplý va z úpravy cestnej
premá vky vykonanej dopravný mi
znač kami alebo dopravný mi zariadeniami. To znamená , že je oprá vnená riešiť len tzv. statické dopravné priestupky (nerešpektovanie zá kazu vyplý vajúceho z dopravné ho znač enia zá kaz zastavenia, zá kaz stá tia a pod.; vyhradené
parkoviská , ale aj z vodorovný ch
dopravný ch znač iek, pokiaľ z nich
vyplý vajú zá kazy). Z celkové ho
poč tu 1125 spá chaný ch priestupkov proti bezpeč nosti a plynulosti
cestnej premá vky bolo 290 vyriešený ch dohová raním, 765 priestupkov pokutou v blokovom konaní a
70 priestupkov bolo odstúpený ch
formou Sprá vy o vý sledku objasňovania priestupku na prerokovanie
na príslušný sprá vny orgá n Okresný dopravný inšpektorá t PZ v Pezinku. V 560 prípadoch mestská
polícia založila na koleso vozidla
imobilizé r (technický prostriedok na
zabrá nenie odjazdu motorové ho
vozidla). Najviac spá chaný ch priestupkov proti bezpeč nosti a plynulosti cestnej premá vky bolo zaznamenaný ch na uliciach Holubyho,
M.R. Štefá nika, Farská , na Radnič nom ná mestí a pred nemocnicou P.
Pinela. Zamestnanci mestskej polície v súvislosti s cestnou premá vkou aktívne pôsobia aj v oblasti
zabezpeč ovania ochrany života a
zdravia obč anov. Ide o prevá dzanie
detí a školskej mlá deže cez vozovku v blízkosti školy alebo predškolské ho zariadenia aby ich nezrazilo auto. Túto č innosťvykoná va
mestská polícia denne poč as školské ho roka pri Gymná ziu, pri ZŠ na
Fá ndlyho ulici a Kupecké ho ulici.
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Pri plnení tejto úlohy využívajú zamestnanci mestskej polície technické prostriedky, aký mi sú zastavovacie terč e, elektrické lampá še s
č ervený m svetlom a reflexné vesty.
V 21 prípadoch (v roku 2002)
zabezpeč ovala hliadka mestskej
polície bezpeč nosťa plynulosťcestnej premá vky z dôvodu dopravnej
nehody, do príchodu Policajné ho
zboru SR.
V súvislosti s riešením priestupkov proti bezpeč nosti a plynulosti
cestnej premá vky sme zistili, že
vodič i v dôsledku neznalosti zá kona, č asto spochybňujú kompetencie zamestnancov mestskej polície
pri prerokúvaní priestupku. Aké sú
teda kompetencie a prá vomoci
mestskej polície, č o vlastne smie,
aké úlohy plní, to sú otá zky, ktoré
ešte aj dnes, takmer po 12 rokoch
pôsobenia mestský ch a obecný ch
polícii na Slovensku nie sú mnohý m obč anom jasné . V dôsledku
neinformovanosti obč anov potom
dochá dza k tomu, že obč an sa
mylne domnieva, že mestský policajt urč ité kompetencie, č i prá vomoci nemá , prič om ich zo zá kona
má a naopak sú situá cie, keď sa
domnieva, že mestský policajt má
povinnosť plniť urč ité č innosti,
prič om poriadkový orgá n aký m je
mestská polícia takúto kompetenciu zo zá kona nemá , respektíve
taká to kompetencia spadá do vecnej príslušnosti iné ho policajnobezpeč nostné ho orgá nu. V dôsledku tohto javu niekedy dochá dza k nedorozumeniam, prípadne
konfliktom medzi zamestnancom
mestskej polície a obč anom.
Prá ve z dôvodu zvý šenia prá vneho vedomia obč anov v našom
meste, by som rá d postupne informoval o prá vomociach a kompetenciá ch mestský ch (obecný ch)
polícií, prič om v tomto č ísle by som
sa zameral prá ve na oblasťprá vomocí a kompetencií mestskej polície pri plnení úloh na úseku cestnej
premá vky. Mestská polícia nie je
oprá vnená riešiť každé porušenie
všeobecne zá väzné ho predpisu o
bezpeč nosti a plynulosti cestnej

premá vky (zá kon NR SR č . 315/
1996 o premá vke na pozemný ch
komuniká ciá ch) v zmysle porušovania zá kladný ch povinností vyplý vajúcich z tohto zá kona úč astníkmi
cestnej premá vky. Všeobecný
dohľad na tomto úseku vykoná va
Policajný zbor Slovenskej republiky. Vecnú príslušnosť mestskej
polície v oblasti realizá cie objasňovania priestupkov proti bezpeč nosti a plynulosti cestnej premá vky
upravuje zá kon o obecnej polícii,
podľa ktoré ho mestská polícia
ukladá a vyberá v blokovom konaní
pokuty za priestupky proti bezpeč nosti a plynulosti cestnej premá vky
spá chané neuposlúchnutím zá kazu, ktorý vyplý va z úpravy cestnej
premá vky vykonanej dopravný mi
znač kami alebo dopravný mi zariadeniami, objasňuje priestupky, ak
to ustanovuje zá kon. Zá kon o obecnej polícii teda neumožňuje mestskej polícii postihovať ďalšie priestupky, ktoré sú pá chané v zmysle
iný ch prá vnych predpisov, napr.
zá kon o premá vke na pozemný ch
komuniká ciá ch. Nie je napríklad
oprá vnená kontrolovať dodržiavanie povolenej rý chlosti vozidla na
mestský ch komuniká ciach, parkovanie a odstavovanie vozidiel v
blízkosti križovatky alebo priamo v
nej, na moste, zisťovanie konzumá cie alkoholický ch ná pojov u vodič ov pred alebo poč as jazdy,
zisťovanie technické ho stavu vozidla a i. V prípade, že mestská polícia pri plnení úloh zistí porušenie
všeobecne zá väzné ho prá vneho
predpisu o bezpeč nosti a plynulosti
cestnej premá vky ktoré ho riešenie
nespadá do priamej vecnej príslušnosti mestskej polície, je oprá vnená také to porušenie prá vneho
predpisu ozná miť orgá nom PZ so
sídlom v Pezinku.
Ako je to so zastavovaním vozidiel, to je tiežč astá otá zka obyvateľov mesta. Zamestnanec mestskej polície je oprá vnený zastavovať vozidlá , ak vodič vozidla spá chal priestupok proti bezpeč nosti a
plynulosti cestnej premá vky neuposluchnutím zá kazu, ktorý vy-

plý va z úpravy cestnej premá vky
vykonanej dopravný mi znač kami
alebo dopravný mi zariadeniami
alebo ak ide o hľadané vozidlá .
Zamestnanec mestskej polície je
oprá vnený dá vaťpokyny na zastavenie vozidla tiežv blízkosti školy
alebo predškolské ho zariadenia,
pri prechá dzaní školskej mlá deže a
detí cez vozovku. S riešením dopravný ch priestupkov súvisí aj možnosťapliká cie donucovacieho prostriedku, aký m je technický prostriedok na zabrá nenie odjazdu
motorové ho vozidla vo verejnosti
označ ovaný termínom - "papuč a".
Zamestnanec mestskej polície je
oprá vnený použiť technický prostriedok na zabrá nenie odjazdu
motorové ho vozidla v prípade, ak
motorové vozidlo stojí na mieste,
kde je to zaká zané dopravný mi
znač kami alebo dopravný mi zariadeniami a ak porušenie zá kazu nie
je možné z viny priestupcu bezodkladne prerokovať. Pri samotnom
prerokúvaní priestupku sa stá va,
že pá chateľ odmieta spolupracovaťs policajtom a to v tom zmysle,
že odmieta na vyzvanie preuká zať
svoju totožnosť. Tu je potrebné
zdôrazniť, že zamestnanec mestskej polície je oprá vnený vyzvať
osobu pristihnutú pri spá chaní
priestupku, od ktorej je požadované vysvetlenie k objasneniu skutoč ností dôležitý ch pre odhalenie
priestupku a zistenie jeho pá chateľa alebo ak ide o hľadanú osobu,
aby preuká zala svoju totožnosť
(napr. obč ianskym preukazom,
cestovný m pasom), prič om tá to
osoba je povinná vý zve vyhovieť. V
prípade, ak osoba odmieta preuká zaťsvoju totožnosťalebo ak ju nemôže preuká zať ani po predchá dzajúcom poskytnutí potrebnej
súč innosti na preuká zanie svojej
totožnosti, je zamestnanec mestskej polície oprá vnený predviesť
takúto osobu na útvar mestskej
polície s cieľom zistiťjej totožnosti.
Na úč el predvedenia môže zamestnanec mestskej polície, ak je
to nevyhnutné , použiťaj donucovacie prostriedky.
Mgr. kpt. Ľ udovít Farbula
ná čelník MsP
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drá ha Slnka
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Zatmenie Slnka sa začne v sobotu 31.
má ja po polnoci ná š ho času, teda eš te v
čase, keď bude Mesiac a Slnko pri pohľade
zo strednej Európy pod obzorom.
V severnom Atlantiku, v Grónsku, na Islande
a v severnom Škótsku bude zatmenie prebiehať ako prstencové . To znamená , že plocha
Mesiaca na oblohe je menšia ako plošný priemer Slnka. Je to spôsobené tý m, že sa Mesiac
v tý chto dňoch nachá dza najďalej na svojej
drá he od Zeme a nezatieňuje Slnko úplne.
Prstencové zatmenie Slnka bude v tý chto se-

verný ch miestach našej plané ty trvaťnajviac tri
a pol minúty.
U ná s bude zatmenie viditeľné ako č iastoč né ,
prič om v maxime bude zakrytý ch približne 85
percent priemeru Slnka. Slnko vyjde nad obzor
o 4.59 hod. užč iastoč ne zakryté . Maximá lna
fá za nastane o 5.20 hod. a celý úkaz sa skonč í
o 6.18 hod. Na jeho pozorovanie nie je potrebný ďalekohľad, v každom prípade si však
treba chrá niťzrak špeciá lnymi okuliarmi alebo
filtrami (bežné slneč né okuliare nestač ia).
Alexander Pravda

