Co dělat v případě, že naleznete botičku na svém vozidle?
Dostavili jste se ke svému motorovému vozidlu a zjistili jste, že na kole máte nasazenu
botičku? Strážník obecní (městské) policie je oprávněn podle § 17a zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku).
Znamená to, že jste své vozidlo zaparkovali v rozporu s pravidly silničního provozu. O
skutečnosti, že tento prostředek byl na vozidlo strážníky nasazen, je řidič vozidla rovněž
informován vylepením oznámení o této skutečnosti s uvedením telefonického kontaktu na
Městskou policii Přeštice na skle předních dveří na straně řidiče.

VZOR
Po každém nasazení technického prostředku na vozidlo je strážníky na místě pořízena
fotodokumentace vozidla, aby se zabránilo případným nesrovnalostem v případech, kdy je
občanem oznámeno poškození vozidla v souvislosti s nasazením botičky.
Kdy může strážník botičku použít?
1) na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
2) na vozidlo, které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích
3) na vozidlo, které stojí na chodníku, kde to není povoleno
4) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na
místě přítomen
Na koho se obrátit při zablokování vozidla?
Strážník, který nasadí botičku, vždy na okno od řidiče umístí samolepku, na které se
nachází základní informace pro řidiče včetně telefonního čísla na hlídku: 725 726 549. Tento
telefonický kontakt na hlídku je též zobrazen na samotné botičce. Telefonicky kontaktujte
hlídku městské policie nebo se osobně dostavte na služebnu městské policie na adrese:
Přeštice, Masarykovo nám. 311, kde požádáte o sundání botičky, která Vám bude bez
zbytečného odkladu z vozidla odstraněna.

Řešení přestupku, jehož jste se nesprávným zaparkováním vozidla dopustili, se však
nevyhnete. Navíc jste povinni zaplatit tzv. manipulační poplatek za montáž a následnou
demontáž botičky. Výše tohoto manipulačního poplatku činí v současné době na území města
Přeštice 300,- Kč a je dána nařízením města č. 1/2010, kterým se stanoví maximální cena za
přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.
Rozhodně se nepokoušejte o násilnou demontáž botičky, výměnu kola či odjetí z
místa i s nasazenou botičkou! Poškozením či odcizením tohoto technického prostředku se
vystavujete nebezpečí trestního stíhání! Můžete si tak rovněž poškodit vozidlo a v tomto
případě je odpovědnost a náhrada vzniklé škody zcela na Vás.
Když nikdo nepožádá o odstranění botičky?
Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30
dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní (městskou) policií
vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.
Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud
prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o
odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

