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Nfestské 2BStupitelStvO v Seredi v ~le ust.2BkonaSNR c.369/~ Zb. o obecnom
:zriadenív platnom znení a v súlade so zákonom SNR.c.564191 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov

vydáva

všeobecne :závä2nénariadenie
C.1/2000

o používaní technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového
vozidla

v

CIánok L

Všeobecné ustanovenia

§1

1/ Úcelom tohto všeobecne 2Rvä2néhonariadenia je v súlade so :zákonom NRSR
c.31911999 ZzJctotým sa mení a dop1na :zákon SNR c.564191 Zb.o obecnej policn
v znení zákona NR SR c.25Q11994 Zz upravit povinnosti a jedno1ný postup
28l11eStnanCOV:Mestskej polície v seredi pri pouavaJ.Ú technického prostriedku na
zabránenie odja2rlumotorového vo:zidla.

21 Pre úcely tohto všeobecne :závä2ného nariadenia sa ro2L1111iepod pojmom:
'-"' al polimjt - 2m11es1nanecmestskej polície,ktorý phú úlohy podla :zákona SNR

c.564/91Zh.v platnom znent
bl stála slu.žba- 2mlles1nanec mestskej polície, ktorý je 28mdený do oddelenia

evidencie a štatistiky - 24 hod.operacnej sluIDy,
CI blokovaáe zariadenie - technický pros1riedok na 28bránenie <Xlja2rlu

motorového vozidla,
dl 23blokovame vozidla - nasadenie teclmického pros1riedku na 28bránenie

odjazlu mot. vo:zidlana vo:zidlo,
ej odblokovanie vo:zidla - odstránenie technického pros1riedku na 28bránenie

odjazlu motorovéhovozidlazvo:zidla, .

§2

Teclmický prostriedok na ziliránenie odja2du motorového vo:zidlanmsí byt 2retelne
o211aCenýná2Yom útvaru mestskej polície a nmsí byt na nom uvedený spôsob
vyro2L1l11e11Íaútvaru mestskej polície alebo 28meStnanm mestskej polície,ktorý je
oprávna1;ý p<Jl1átýtechnický prostriedok na 28bránenie <Xlja2dumotorového vo:zidla
odstránit.



v

Clánok ll.

Použitie blokovacieho zariadenia

§3

Zamestnanec mestskej polície je oprávnený pouát technický prostriedok na
2Bbránenieodj82dumotorového vo2idla v súlade s ust § 13 a 1á! 2ákona SNR
c.564191zb o obecnej polícii, a to len v pripade ,
al ak motorové vo2idlo stojí na mieste, kde to je 2Bká2anédopravnými 2I18Ckamialebo
dopravnými 2Briadeniami,
bl a ak porušenie 2áka2nnie je možné zviny priestupcu beIDdldadne~ednat.

§4

Fb1i~t nepoužije blokovaae 28riademe na :zabránenie odjaaiu motorového
vo2idla u voLidiel :
al viditelne o2n8Cených symbolom - taäco 2dravotne postihnutá osoba

- ta2ko pohybovo postihnutá osoba
v prlpade ,ak vodic 1Bkto o:znaceného voLidla porušil ZJkaZ státia vyplýv~úci.
zdopravnq 2I1BCky./§ 41 ods.5 :zákona NR SR c.315/% Zz o ma:návke na
po2rffir1ýchkorrnmikáciách/

bl viditelne o2l18Cených prislUŠ11ostOU k o:zbrojeným 2borom,o:zbrojeným
silám,požiamq odmme,2Bd1rarm.ej sluIDe a voLidlám 2rlravotnej slumy

CI2BStupitelských úradov o2118Cených2ll8&ou CD

dl u ktoIých by mohlo pri zddadaní technického pros1riedku prist k ich poškDdeniu

v

Clánokm.

Zakladanie blokovacieho zariadenia Davozidlo

§S

11 Blokovaae 28riadenieje oprávnený pouat slu2bukonajúci.policajt

21 Hokovaae :zariadenieprildadá polimjt spravidla na lavé predné koleso voLidla ID
s1ranyvodica.



31 O pouatl blokovacieho 2Briadeniasa vedie evidenaa v knihe " Evidencia pou2itia
teclmického pros1riedku na ZJbránenie odja2du motorového vo:2idla ,/priloha c. 1/, ktorá
sa naChád2Bna stálejsl~ útvarumestskq poHae

41 Ku ka2dénm blokovacienm 2Briadeniumusia byt min.2ks klúcov ,ZktOIÝchjeden
používa vo výlrone službukorugúci policajt a druhý je uloŽt'ný v útvare mes1sk:q
poHae.

16

11 Poliagt je pri plnení úloh súvisiacid1.s pou2ívaním blokovacieho 2Briadeniapodla
a.II , §3 písm. a, b povinný pred 28blokovanímvo:2idla:

al vykonat ohliadku vo:2idla,
bl 2B2DBmenatvšetky viditelné poškodenia na vo:2idle Jctoré sa nachád2Bjú
v bH:zkosti.miesta 28blokovaniavozidla,
eJ vyhotovit fotodokwnentááu . / v pripade , ak má poliagt k dispozícii kameru,
vyhotovívideo2ámam~lého priebehuzakladaniablokovaciehozriadenia

21 po 28blokovanívo:2idlablokovaCm z1riadenímje policajt povinný:
al vyhotovit fotodokwnentááu / nemusí tak urobit ak bol vyhotovený video zi2nam

podla ods. l písme/,
bl vyplnit 1laávo / priloha 2 / ,,02l1ámenie o :zablokovanímotorového vo:2idla"a

mnies1nit ho viditelne na vozidle vo výhlade vodila /napr.2B stiecac predného
slda,okno dveri na s1rBnevodila/,

eJ nahlimt rádiostanicou s1álq slu200 miesto,C8s,dôvod,asIo blokovacieho
~ zriadenia a EVC :zablokovaného vo:2idla ako ~ ohJiadkou zistené poškodenia

vo:2idla

31 po o2l1áme:níod s1álq slu2by / rádiostanicou / o po1rebe odblokovat vo:2idlo sa
poJiagt :

al dos1avína o~é miesto a prqedná priestupok,
bl odbloIaye vo:2idlo,
eJ o:znátnistWq sl~ am odblokovania vo:2idlaa spôsob prqednania priestupku ,

17
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11 V pripade ,ak pride vodic vo:2idla,ktoré má byt :zablokované , k svojmu vo:2idlu
pocac;doby 2Bkladaniablokovacieho zuiadmia :
al policajtprqedná priestupok ,
bl odblokuje vo:2idlo,
eJ o:znárnistWq sIu2be cas odblokovania vo:2idlaa spôsob vyriešenia priestupku.



21 V prlpade ,ak sa vodic vo2idla ,ktoré bolo 28blokované ,dos1aviv case ked' polimjt
phú úlohy v bH2kosti28blokovaného vo2idla ,postupuje rovnakDako v ods.l.

§8

v prlpade 2Bblokovaniavozidla uvedeného v a.II §4 písmb tohto nariadeni~
ktoré nebolo vidite1'neo211aCenésvojou prislušnostou , poli~t odblokqje vozidlo a
nahlmi stálq slume dôvod,miestoa casodblokovmUavo2idla

§9

v pripade ,ak nie je možné v primeranq lehote 28be2peát odblokovanievo2idlaa
prqednanie priestupkuosobne s poli~tom,ktorý blokovacie2Briadenie:založil,poveri
NJv&Palebojeho 2ástupcainéhopolicajta,ktorýpotomp-qedná priestupoka odbl~e
vo2idlo.

v

Clánok IV.

v

Cinnost' stále užÍVaníblokovacieho zariadenia.

§ 10

1,- po ~ úmgov o 2Bblokov81Úvo2idlapostupuj,estála slU200nac;ledovne:
al 28pÍšeo:známené úmge do knihy evidencie Ipriloha c.1I ,
bl vyhotovi zá2nam do knihy ."Udalosti",
d pripraví ZÍ2namydo PC.

2,- Po telefonáte vodica vo2idla,ktoré bolo 2Bblokovanéblokovaám 2Briadaúm resp.po
jeho osobnom prlchodena útvar M5P :
al 2B2118lI1e11ácas telefonátu vodica resp.jeho prlchod na útvar M5P do knihy evidencie
a knihy udalosti ,
bl infommje vodica o dalšom postupe v 2n'I:YSletohto VZN,
d rádiostanicou 0211ámipoli~tovi, ktotý zililokoval vo2idlo, &10 blokovacieho
zniadenia a miesto jeho pouátia

3,- po infonnácii o odblokov81Úvo2idla vyhotoví stála sluIDa prislušné 2R2namy
k prqednanénmpriestupku.



v

Clánok V.

P"jNDávanreprlm~pbv

111

1/ zistené priestupky sa prej~ú spravidla v blokovom konaní pokutou
v min.výške 200,- sk.

21 Výšku min.bldcov~ pda1ty U1"CX"n~v ods. l mô2e poli<ajt VÝnimOQ1e2iÚ2it
s prih1iadnu1ímna :
aJ -spôsob spáchania priestupku,
bl -nádedkypriestupku,
d -okolnos1i :zaakým bol priestupok spáchaný,
dl -mieru 2BVineniaako i osobu páchatd'a priestupku.

,

31 .Ak priestupca odmietne 2Bplatit blokovú poJmtu,spfše poJiaJjt o211án.Ynieo
dopravnom piestupku, v ktorom zdokumentuje .priestupok /fotodokumentáci~
video2Ó2nam/ a priestupok 23Š1ena doriešenie k prislušnému PZ SR podla miesta
1lvaléhobydliska pádtatela

41 Ak piestupca poškodí blokDvaae :zariadenie,ktoré je majdkom mesta Seced',
bude od neho spôsobená škoda vymáh.anáv 2In,YSleplatných právnydl medolsov a bude
mu udelená bloková pokuta vo výške SOO,-Sk.

Clánok VI.

Záverecné usblnovenie

112

Vseobecne :závä2nénariadenie mesta c.l/2000 smválilo na svojom riadnom 2BS8dnU1í
Mestské 28StupitelStvoSeced' dna 29.02.2000 a úánnost nadobudlo 15 dnom od jeho
vyvesenia na úmdn~ tabuli.

Vyvesené dna : 03.03.2000
Zvesené dna : bty,tJJ", t/t1)D

/JILfi
~.Vladimir Vranovic

P1im1tor mesta Sered'
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PRÍLOHAc.2

V'ZDCtlaciva

~TSKÁ POLÍCIA SERED
POŠTOVÁ ul.30401l O,92fJ OOSered'

Oznámenie o zablokovaní motorového vozidla

Vá2mý /á! vodic /kW

..a.. .dIa E'7:C" . ,r.' v .. 1_ '
motorov~:3.10vo:a V' o2l18111Ujeme vam,2e svOjJID.A.onamnt

ste sa dopustili porušenia 2ákonaNR SR c.315196Z z o premávke na po.anm.ýd1
komunikáciácha V)i1l~:MN\' c.CXJI91Z z, a to tým,že ste nerešpektovalidopravné

v . VI

dOPUStili
"

kU ." ,. ~1 !:.I'Y') --'.1_
~e ,am ste sa pnestup V ~:,I.I.a.y;;u.e':{~ :aw..ona

SNR c.372/g,) Zb. o priestupkod1 v IDení neskoršíd1 p.-edpisov.
Na Vaše motorové vozidlo bolo namontované technické' zariadenie na

zabránenie odjazdu motorového vozidla. / Teclmické:zmiadenieje ~etkom mesta
Sered'/

V ~e 28konaSNR c.564191Zb. o obecnej poHcn v platnom IDem Vás
žiadame ,aby ste :za úcelom podania vysvetlenia a prejednania priestupku,
resp.odblokovaniaV~o vo.2idlavolaJitel.c. 7ff) 25 41, 159alebo sa osobne dostavili
na útvar rvfestskejpoHciev Seredi.

I I

!

Vaše vozidlo bolo zablokované na ul. dna ...........................

v case o hod. blokovacím zariadením C. .......

EvidasIo policajta lvJsP : .......................
a

podpis policajta lvJsP : ............................

.....................................

peciatka


