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Selektivní postup strážník� p�i pokutování �idi�e dodávky na p�ší zón� v Kladn� v minulém týdnu zarazil sv�dka události Vojt�cha Razimu.  
Autor: Vojt�ch Razima 

Práce strážník� m�stské policie je �asto ter�em ve�ejné kritiky. Se svou stížností na její �innost se na Kladenský deník a zárove� na Magistrát 
m�sta Kladna obrátil Vojt�ch Razima, který se pozastavuje nad �ešením n�kterých p�estupk�. 

 
„Minulý týden ve st�edu jsem byl na p�ší zón� sv�dkem p�íjezdu vozidla M�stské policie Kladno. Auto p�ijelo p�ed �tvrt na t�i a strážníci 
následn� pravd�podobn� pokutovali �idi�e dodávky, která zde stála,“ popsal Razima. 

 
„P�esto, že v t�sné blízkosti dodávky a ve výhledu z vozu m�stské policie parkovalo jiné auto, Škoda Superb, strážníci mu nev�novali žádnou 
pozornost. A to i p�esto, že na míst� stálo již delší dobu a jeho �idi� tam na rozdíl od toho z dodávky nic nenakládal ani nevykládal,“ uvedl 
Vojt�ch Razima s tím, že takto vyvstává otázka, pro� strážníci postupovali tak selektivn�. 

 
„V souvislosti s tím m� samoz�ejm� napadá podtext celé v�ci: Jak je možné, že luxusní vozidla s tmavými skly a protek�ní registra�ní zna�kou 
mohou na p�ší zón� v Kladn� nerušen� parkovat �i tudy projížd�t �asto nep�im��enou rychlostí? Že by to byla vozidla našich spoluob�an�, 
kte�í mají s m�stskou policií nadstandardn� dobré vztahy? �ím se platí? Pen�zi?“ pozastavuje se Razima. 

 
„Stížností jsme se samoz�ejm� zabývali a celou ji prov��ili. Ve zmín�ný den i dobu jsme dostali oznámení od ob�ana, že v protism�ru po 
hlavní t�íd� jede dodávka. Když hlídka k doty�nému vozu p�ijela, za�ala s �idi�em �ešit p�estupek porušení zákazu vjezdu. P�itom si strážníci 
všimli vozu zaparkovaného na levé stran� p�ší zóny, tedy ve správném sm�ru,“ vysv�tlil mluv�í M�stské policie Kladno Milan Krupka. 

 
Podle jeho slov p�i �ešení p�estupku majitel Superbu vynášel ze zavazadlového prostoru vozu zboží do blízkého obchodu. 

 
„Hlídka podle své znalosti zjistila, že se jedná o majitele podniku, který má od odboru dopravy Magistrátu m�sta Kladna povolení na �asov� 
omezený vjezd na p�ší zónu. Tak bylo zjišt�no, že se nedopustil žádného p�estupku. �idi� dodávky byl pokutován podle p�estupkového 
zákona,“ dodal Krupka. 

 
 

Kladno - Výb�rový systém strážník� p�i ud�lování pokut �idi��m na p�ší zón� popudil ob�ana. 
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