užívania výstražnélto ntodrého
a zvukového znamenia l\!Iestskou políciou v Snine

Cl. 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Vo zidlám estskej polície s právom prednostnej jazdy
týchto vozidiel tvorí prílohu týchto podmienok.

určujem esto .

Zo.zn am

(2) Určené vozidlá podľa odseku 1 musia byť v}.lbavené zvláštnym výstažným
modrým svetlom a zariadením vydávajúcim typické zvukové znamenie (ďalej len .
"výstražné zariadenie") schváleného typu. Vybavenie vozidla výstražným zariadením
musí byť zapísané v osvečení o evidencii vozidla.
(3) Vozidlám estskej polície s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič
starší ako 21 roko v s praxou vo vedení príslušnej skupiny motorových vozidiel v
posledných dvoch rokoch . Vodič musí absolvovať školenie na vedenie takéhoto vozidla.
Čl. 2

Používanie výstražného zariadenia
(1) Vodič vozidla mestskej polície s právom prednostu ej jazdy používa výstražné
zariadenie len pri plnení špeciálnych úloh.
(2) Za špeciálne úlohy sa považuje najmä jazda vozidla

a/ k narušenému objektu napojeného na pult centralizovanej ochrany,
bi na miesto narušenia verejného poriadku na základe tiesňového volania,

c/ namiesto prevádzkových havárií, živelných pohrôm, požiarov, výbucho v,
dopravných nehôd a pod.
d/ pri vykonávaní sprievodov vozidiel v miestnych po dm íenkach.

Toto ·všeeeee~e ?á'd~ n~.ia~;J~
bolo vyvesene dňa „.:„.!?.·„„.„.„„„
.
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- 2(3) Pri plnení špeciálnych úloh vodič vozidla mestskej polície s právom
prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať ustanovenia druhej, štvrtej, šiestej
a siedmej hlavy druhej časti zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. Vodič tým nie je
zbavený povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť.
(4) Ak je použité výstražné zariadenie, vodič vozidla nesmie počas jazdy jesť,
piť ani fajčiť, obsluhovať telefónny prístroj alebo vykonávať obdobnú činnosť, ktorá
nesúvisí s vedením vozidla.
(5) Výstražné zariadenie sa do činnosti spúšťa s dostatočným časovým predstihom
a používa sa len na nevyhnutnú dobu potrebnú na splnenie špeciálnej úlohy.
Čl. 3

Použitie jednotlivých prvkov výstražného zariadenia

(1) Typické zvukové znamenie sa používa len
doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom.

počas

jazdy vozidla a musí byť

(2) V m im oríadných prípadoch je možné zariadenie na vydávanie typického
zvukového znamenia použiť i na stojacom vozidle na zdôraznenie ústnej výzvy, pokynu,
odovzdanie informácie a pod., ktoré sam usia vydávať zrozumiteľne a stručne.
(3) Zariadenie na vydávanie zvukového znamenia sa môže
magnetofónom umiestneným vo vozidle najmä na záznam

využiť

v spojení s

a/ výziev, pokynov a informácií dávaný ch osádkou vozidla,
bi prejavov a útokov proti pracovníkom mestskej polície,

cl postupov pracovníkov mestskej polície pri služobných úkonoch a zákrokoch.
(4) Zvláštne výstražné modré svetlo na stojacom vozidle je možné

použiť

najmä

a/ ak je potrebné upozorniť vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky na
nebezpečnú

\

situáciu,
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b/ na dočasné

označenie

prekážky,

c/ zabezpečenie miesta činu, dopravnej nehody alebo miesta 111 ím oriadnej udalosti
(požiar, výbuch a pod.) do príchodu príslušných orgánov alebo
takéhoto miesta vykonáva v súčinnosti s týmito orgánmi.

zabezpečenie

Čl. 4

Pokyn na použitie výstražného zariadenia a jeho zaznemenanie

(1) Pokyn na použitie výstražného zariadenia dáva
a/ náčelník mestskej polície alebo veliteľ pracovnej smeny, ak ide o plánované plnenie
úloh. Takýto pokyn sa zapíše do plánovacích do kum ento v,
b/ stála služba na útvare mestskej polície alebo určený pracovník mestskej polície v
prípade operatívneho plnenia úloh (tiesňové volanie, pult centralizovanej ochrany
apod.). Pokyn sa zapíše do záznamu o službe alebo do knihy udalostí a hlásení,
cl veliteľ hliadky pri plnení operatívnych úloh s tým, že sa vyžiada súhlas náčelníka
mestskej polície, vedúceho pracovnej smeny alebo stálej služby útvaru mestskej
polície. Ak nie je možné okamžité nadviazanie spojenia s uvedeními subjektami,
veliteľ hliadky o použití výstražného zariadenia týchto bezodkladne informuje po
ukončení splnenia úlohy alebo pracovnej smeny.

(2) Každé použitie výstražného zariadenia je veliteľ hliadky povinný bezodkladne
zapísať do dokladov o prevádzke vozidla.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

(1) Výber vodičov vozidiel mestskej polície s právom prednostnej jazdy podľa
ustanovených podmienok a preškolenie obsluhy výstražného zariadenia zabezpečí
náčelník mestskej polície.
(2) Vyhodnotenie oprávnenosti a dôvodnosti použitia výstražného zariadenia
vykonáva náčelník mestskej polície.
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(3) Neoprávnené, neodôdnené alebo

svojvoľné

použitie výstražného zariadenia

alebo nevykonanie záznamu o jeho použití je porušením pracovnej disciplíny pracovníka
rn estskej po líc ie.
(4) Podmienky používania výstražných zariadení vstúpia do platnosti dňom ich
schválenia.

V ....... ~~-~~~---············· dňa .. .:!-.~---~-~---~-~-~.?.. .

primátor mesta

