Výzva za stěračem vozidla
Přišli jste ke svému zaparkovanému vozidlu a za stěračem jste našli „VÝZVU“ pro
nepřítomného pachatele dopravního přestupku, tzv. parkovací lístek?
To znamená, že:
- jste s vozidlem zaparkovali v místě, kde to dopravní značení neumožňuje, nebo přímo
zakazuje,
- jste s vozidlem zaparkovali na místě, vyhrazeném pro jiná vozidla,
- jste zaparkovali vozidlo na chodníku či jeho části,
- jste s vozidlem zaparkovali na veřejné zeleni či ploše pro veřejnou zeleň vyhrazené nebo
- jste vozidlo ponechali na jiném místě, kde je to v rozporu s pravidly bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
Co dělat, když za stěračem vozidla naleznete tzv. parkovací lístek?

VZOR

Na parkovacím lístku se dozvíte, že jste podezřelí z přestupku a městská policie
Vás vyzývá k podání vysvětlení podle § 11 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Kdy a kam se má řidič dostavit?
Na tzv. parkovacím lístku vše naleznete. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které se má
řidič dostavit na služebnu Městské policie Přeštice, Masarykovo náměstí 311. Lhůta je do 5
dnů od spáchání přestupku. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, můžete si na
telefonních číslech Městské policie Přeštice:725 726 549 nebo 377 982 580 nebo 725 851 629

domluvit náhradní termín. V případě nepřítomnosti strážníka na služebně volejte telefonní
čísla: 725 726 549 nebo 725 851 629.
Co potřebuje řidič s sebou na služebnu městské policie?
K projednání přestupku řidič s sebou potřebuje „VÝZVU“ pro nepřítomného pachatele
dopravního přestupku (tzv. parkovací lístek nalezený za stěračem vozidla), občanský a
řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla popřípadě další doklady k objasnění
přestupku.
Jak může být přestupek vyřešen?
Přestupek může být vyřešen na místě domluvou, v blokovém řízení do výše 2000,- Kč
nebo oznámením přestupku místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.
Co když se řidič nedostaví?
Pokud se řidič nedostaví na „VÝZVU“ pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku
v uloženém termínu, bude následně vyzván provozovatel vozidla, aby se dostavil na služebnu
městské policie k podání vysvětlení. V případě, že se ani ten bez omluvy nedostaví, může být
předveden. Nedořešený přestupek je oznámen k dalšímu řízení místně a věcně příslušnému
správnímu orgánu.
Můžu přestupek vyřešit po telefonu?
Přestupek lze vyřešit jen osobně, jiná možnost není přípustná. Po telefonu se můžete
omluvit, popřípadě si dohodnout jiný termín.
Některé nejčastější přestupky řidičů na území našeho města

