Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkající se Městské policie

„Žádám o poskytnutí informací:
1) Zda se městská policie […] potýká s nedostatkem strážníků?
2) Zda se městská policie […] aktivně zabývá problémem dlouhodobě stojících aut na území obce, nebo se s
tímto nešvarem na území obce nepotýká?
3) Pokud strážníci tento problém řeší, jaká je běžná praxe řešení tohoto problému?
4) Pokud strážníci tento problém řeší, vede městská policie nějakou statistiku o počtu těchto vozidel?
5) Zda máte jakákoli další materiál a postřehy k této problematice, které by bylo možno poskytnout?
6) Zda se strážníci městské policie […] potýkají i s jinými kolizemi aplikace práva, než pouze v případě
dlouhodobě stojících vozidel na území obce?.“

K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt na základě sdělení Městské policie České Budějovice sděluje
následující.
ad 1)
V současné době se Městská policie České Budějovice (dále též jen „městská policie“) nepotýká s
nedostatkem strážníků. Fluktuace zaměstnanců je průměrná a kontinuálně dochází k doplnění, případně
navýšení počtu strážníků v průběhu kalendářního roku.
ad 2)
Problematikou odstavených vozidel se městská policie dlouhodobě zabývá, a to v součinnosti s příslušným
odborem Magistrátu města České Budějovice.
ad 3)
Hlídky městské policie aktivně vyhledávají dlouhodobě odstavená vozidla. Po zjištění odstaveného vozidla
provede hlídka dokumentaci vozidla a místa, kde se nachází, a kompletní spisový materiál je následně předán
příslušnému odboru Magistrátu města České Budějovice, který jako zástupce vlastníka komunikace činí další
úkony.
ad 4)
Městská policie si vede pouze orientační statistiku zjištěných odstavených vozidel.
ad 5)
Městská policie nedisponuje materiály, které by se k této problematice vztahovaly.
ad 6)
Městská policie se řídí platnými právními předpisy a je oprávněna činit pouze úkony v rámci svých zákonem
svěřených pravomocí. Práva a povinnosti z platných právních předpisů je městská policie povinna bez dalšího
akceptovat.

