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Úkoly útvar a organiza ních lánk policie
p i konání nelegálního závodu
l. 1
editelství služby dopravní policie
Policejního prezidia eské republiky
editelství služby dopravní policie Policejního prezidia

eské republiky

a) zajiš uje vyhodnocení pr b žných informací,
b) koordinuje innost útvar (organiza ních lánk ) policie p i konání nelegálního
závodu,
c) zpracovává podklady pro vyhlášení dopravn bezpe nostního opat ení, které
schvaluje nám stek policejního prezidenta pro vn jší službu, jsou-li k dispozici
informace o konání nelegálního závodu s dostate ným p edstihem; dopravn
bezpe nostní opat ení obsahuje zejména:
1. informace o nelegálním závodu,
2. nasazení po tu sil a prost edk ,
3. využití pracovních tým (AUTO-TEAM, MOTO-TEAM),
4. zhodnocení bezpe nostních rizik,
5. p edpokládanou dobu nasazení sil a prost edk ;
k zajišt ní pln ní t chto úkol
editel editelství služby dopravní policie
Policejního prezidia eské republiky ur í odpov dného policistu.
l. 2
Opera ní odbor Policejního prezidia
Opera ní odbor Policejního prezidia
st edisko policejního prezidia“)

eské republiky

eské republiky (dále jen „opera ní

a) zajiš uje v pr b hu konání nelegálního závodu vyhodnocení pr b žných
informací o nelegálním závodu a zapisuje získané informace do integrovaného
komunika ního a ídicího systému DISPE ER-MAJÁK 1581) (dále jen „systém
MAJÁK 158“),
b) po vyhlášení dopravn bezpe nostního opat ení založí v systému MAJÁK 158
samostatnou akci, p izve ke spolupráci p íslušná integrovaná opera ní st ediska
krajských editelství policie a dozor í služby dálni ních odd lení,
c) shromaž uje v samostatné akci zejména informace
1. k nelegálnímu závodu,

1)

Závazný pokyn policejního prezidenta . 19/2005, kterým se upravuje provozování
integrovaného komunika ního a ídicího systému „DISPE ER-MAJÁK 158“.
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2. k osádce vozidel2), ke které jsou shromaž ovány pouze údaje v rozsahu
p íjmení len osádky a ostatní údaje jsou vedeny samostatn v systému
„Kontrola“3),
3. k vozidl m (registra ní zna ka, typ a barva),
4. o protiprávním jednání ú astník nelegálního závodu a zp sobu jeho ešení,
v rozsahu nezbytném pro využití t chto údaj u opakujícího se protiprávního
jednání4) idi , zejména p íjmení idi e, druh p estupku (rychlost nap .
130/170/164 km.h-1, ervená), výše sankce, útvar policie, který pokutu uložil,
d) v p ípad , že informace o nelegálním závodu nebyla známa s p edstihem a
nelegální závod již probíhá, kontaktuje odpov dného policistu editelství služby
dopravní policie Policejního prezidia eské republiky a ve spolupráci s ním
zpracovává podklady pro vyhlášení dopravn bezpe nostního opat ení a dále
spole n koordinují innosti útvar (organiza ních lánk ) policie.
l. 3
Letecká služba
Letecká služba p i konání nelegálního závodu
a) zajiš uje monitorování provozu na ur ených komunikacích,
b) zjišt né poznatky p edává opera nímu st edisku policejního prezidia,
c) využívá technické záznamové prost edky k dokumentaci situace a protiprávního
jednání ú astník nelegálního závodu.
l. 4
Ú ad služby kriminální policie a vyšet ování
Policejního prezidia eské republiky
(1) Ú ad služby kriminální policie a vyšet ování Policejního prezidia eské
republiky zajiš uje vým nu informací o nelegálních závodech s ostatními státy5). Jde
zejména o informace o
a) p íprav nelegálního závodu,
b) termínu konání nelegálního závodu a o jeho pr b hu,
c) p edpokládané trase a cíli nelegálního závodu,
d) vozidlech ú astnících se nelegálního závodu,
e) opat eních p ipravovaných nebo již u in ných na území ostatních nelegálním
závodem dot ených stát .

2)
3)

4)
5)

l. 3 závazného pokynu policejního prezidenta . 135/2010, o pátrání.
Závazný pokyn policejního prezidenta . 78/1999, kterým se upravuje provozování a
využívání informa ního systému „Kontrola“ Policií eské republiky.
§ 22 odst. 8 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích.
Nap . l. 33 odst. 5 závazného pokynu policejního prezidenta . 76/2007, o innosti
národní centrály SIRENE odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia
eské republiky.
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(2) Ú ad služby kriminální policie a vyšet ování Policejního prezidia eské
republiky, opera ní st edisko policejního prezidia a odpov dný policista ( l. 1) se
neprodlen informují v p ípad poznatk , že nelegální závod bude pokra ovat i na
území cizího státu, nebo získají-li o nelegálním závodu informace od ostatních stát .
l. 5
Organiza ní lánky krajských, m stských a obvodních editelství policie
(1) Nám stek editele krajského editelství policie pro vn jší službu
neprodlen zajistí nasazení sil a prost edk p i konání nelegálního závodu. V p ípad
pot eby vyšle skupiny pracovních tým AUTO-TEAMU nebo MOTO-TEAMU podle
vyhlášeného dopravn bezpe nostního opat ení.
(2) Odbor služby dopravní policie krajského editelství policie zajistí v p ípad
konání nelegálního závodu za azení všech dálni ních odd lení na svém teritoriu,
kudy vede p edpokládaná trasa nelegálního závodu, do dopravn bezpe nostního
opat ení. Zabezpe í p ípravu a vyslání skupiny pracovního týmu AUTO-TEAM a
nasazení dostate ného po tu policist služby dopravní policie v rámci p íslušného
teritoria krajského editelství policie podle požadavk stanovených v dopravn
bezpe nostním opat ení.
(3) Dálni ní odd lení zajistí
a) neprodlené nasazení vozidel VW Passat, pokud disponuje tímto vozidlem,
v rámci sv ených úsek s vybavením hlídek i pro možné vyslání do jiného
teritoria; sou asn k p íslušné samostatné akci v systému MAJÁK 158, ke které
je p izváno v rámci spolupráce nebo kterou samo založí a podle rozsahu
samostatné akce p edá integrovanému opera nímu st edisku krajského
editelství policie nebo opera nímu st edisku policejního prezidia, zapisuje
informace uvedené v l. 2 písm. c) a zabezpe í zapsání údaj do systému
„Kontrola“ neprodlen po provedení lustrace jednotlivých ú astník nelegálního
závodu; v systému „Kontrola“ v poznámce zapíše informaci, že se osoba
zú astnila nelegálního závodu,
b) v místech pevných kontrolních stanoviš , kde je možné využít p echodné
dopravní ozna ení (omezení rychlosti), užití tohoto dopravního ozna ení ke
zvýšení bezpe nosti zastavování rychle jedoucích vozidel.
(4) Opera ní st edisko krajského editelství policie
a) v p ípad , kdy je vyhlášeno dopravn
bezpe ností opat ení, zapisuje
k samostatné akci v systému MAJÁK 158 sledované údaje uvedené v l. 2
písm. c),
b) v p ípad , že na teritoriu krajského editelství policie za ne nelegální závod,
o kterém nebyly známy informace s dostate ným p edstihem, založí
samostatnou akci v systému MAJÁK 158 a p izve ke spolupráci opera ní
st edisko policejního prezidia; sou asn mobilizuje síly a prost edky, které zajistí
výkon služby na dopravn významných komunikacích s p edpokládaným
výskytem trasy závodu; pokud akce p esahuje hranice krajského editelství
policie, samostatnou akci v systému MAJÁK 158 p edá opera nímu st edisku
policejního prezidia.
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(5) Organiza ní lánky m stských a obvodních editelství policie postupují
podle odstavc 1 a 2 p im en .
l. 6
Spolupráce se správními orgány
(1) Správními orgány se rozum jí
a) správci pozemních komunikací,
b) silni ní správní ú ady,
c) správní orgány obce s rozší enou p sobností.
(2) Pro d sledný postih idi je v maximální mí e využívána spolupráce se
správními orgány, kdy je zpravidla vyžadována p ítomnost pracovník správních
orgán
p ímo na kontrolním stanovišti. V místech pevných stanoviš je
prost ednictvím správních správc pozemních komunikací zajišt no usm rn ní
provozu pro snazší zastavení vozidel a jejich kontrolu. Místa pevných stanoviš na
dálni ní síti a síti rychlostních komunikací jsou volena v místech s dopravním
omezením (uzavírky a kontrolní stanovišt ), kdy je vyžadována sou innost se správci
pozemních komunikací pro omezení provozu.
l. 7
Oprávn ní policisty zabránit v jízd
(1) Pokud dojde k porušení zákazu ú asti6) na n kterých akcích v provozu na
pozemních komunikacích, je policista oprávn n zabránit v jízd motorového vozidla
až na dobu 48 hodin.
(2) K zabrán ní v jízd použije technický prost edek nebo odtažení vozidla,
p itom postupuje podle l. 29 tohoto závazného pokynu.
(3) Policista je povinen zabezpe it uvoln ní vozidla, jakmile odpadne
nebezpe í jeho dalšího užití k nelegálnímu závodu, nejpozd ji do 48 hodin od
okamžiku zabrán ní v jízd .

6)

§ 47a zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách
n kterých zákon (zákona o silni ním provozu).

