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Na začátku roku 2010 jsme dospěli k závěru, že je nutné již dořešit nedostatky, které přetrvávají od 
působení obecní policie ve Vaší obci. 
 Proto obecní policie Stehelčeves upozorňuje všechny občany, že již nebude tolerovat takové 
nedostatky, které jsou velmi důležité i pro jiné složky (hasiči, záchranná služba) a jsou nutné pro 
bezpečnost občanů a ochranu jejich zdraví a majetku. 
 Obecní policie bude řešit především nedostatky u nemovitostí jako chybějící čísla popisná, špatně 
parkující vozidla, která často tvoří překážku nebo parkují v protisměru. Dále ta vozidla, která tvoří zábor 
veřejného prostranství a stojí na místech, kde to není dovoleno (zeleň, chodník, autobusové zastávky 
apod.). Nebudou přehlíženy ani zábory veřejného prostranství ať už pískem, stavebním materiálem, uhlím, 
dřevem a podobným materiálem, který často vadí v průchodnosti chodníků a maminkám s kočárkem, které 
jsou takto nuceni vstupovat do vozovky a kde jim hrozí velké nebezpečí a to i dětem v kočárku. 
 Chceme upozornit i na takové přestupky z přestupkového zákona jako jsou: znečištění veřejného 
prostranství (odhozením papírů, nedopalku cigaret, prázdné plastové láhve a tomu věci podobné), buzení 
veřejného pohoršení (především silnou opilostí, hrubým jednáním, močením na veřejnosti a i jiné chování, 
které pohoršuje okolí), neuposlechnutí výzvy strážníků OP, neoprávněné zakládání skládek a to tím, že se 
odkládá domovní odpad mimo kontejnery a popelnice, ale i tím, že se odkládají staré pneumatiky a starý 
nábytek na místa mimo určení a to do zákoutných míst obce, dále pak poškozování dopravních značek a 
veřejno – prospěšného zařízení (lavičky, autobusové zastávky, koše na odpadky, telefonní automaty, dětská 
hřiště a další). 
 Další jednání, které se nazývá přestupek proti majetku je lidově řečeno krádež. Často dochází ke 
krádežím železa, v sadech ovoce, měděných věcí, pak i v obchodech dochází ke drobným krádežím zboží. Je 
třeba také připomenout, že pokud hodnota ukradených věcí nebo zboží přesáhne hodnotu 5. tisíc korun, 
nejedná se o přestupek, ale o trestný čin, který je předáván k řešení Policii ČR. 
 Častou neznalostí občanů je i to, že obec vydává obecně závazné vyhlášky (OZV) a i jejich 
nedodržování je přestupkem, za který může být udělena pokuta dle přestupkového zákona 200/1990 Sb. 
 Veškeré vyjmenované přestupky bude řešit obecní policie Stehelčeves, která působí ve Vaší obci na 
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy a to striktně a nekompromisně v mezích zákona.  
 Obecní policie Stehelčeves již nebude tolerovat výmluvy občanů na důvody, které vedly ke spáchání 
přestupku. Upozorňujeme, že je to již dlouhá doba co působí ve Vaší obci obecní policie Stehelčeves a 
časový prostor byl dost velký na to, aby se sjednala náprava nedostatků, které jsou povinností každého 
občana obce. 
 Jako obecní policie Stehelčeves bychom rádi zdůraznili, že to není represe proti občanům obce, jak 
je občas nazývaná činnost obecních a městských policií, ale nastolování určitých pravidel ke spokojenému 
žití občanů a k pořádku a dodržování zákonů.  
 Proto je také obecní policie Stehelčeves k dispozici každému, kdo požádá o pomoc, radu nebo o 
řešení problému, který trápí jak občana, tak obec.  
 Za obecní policii Stehelčeves si dovolujeme říci, že veškeré nedostatky v obci jsou předávány vedení 
obce. Poznatky, které jsou zjištěny obecní policií Stehelčeves, se předávají přímo obci nebo příslušným 
orgánům, které jsou kompetentní v dalším postupu nebo řešení. 
 Obecní policie Stehelčeves je zde a je zde pro občany a hlavně pro ty, kteří jí potřebují a chtějí být 
nápomocní k řešení problémů v obci. 
 
Spojení na OP Stehelčeves: telefon – 725 811 968  email – obecnipolicie@obecstehelceves.cz     


