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Stížnost na šikanu a obtěžování
V posledních měsících se v naší obci opět stále častěji objevují hlídky PČR, které namísto zajišťování
pořádku a ochrany obyvatel číhají na řidiče vozidel projíždějící přes přejezd železniční vlečky, který je
velmi diskutabilně označen značkami „Stůj, dej přednost v jízdě“, a pokutují je za nezastavení před
přejezdem. Tato situace už dospěla tak daleko, že hlídky zde jsou nejen téměř obden, ale pravidelně
kontrolují vozidla i v noci, kdy vlečka nejezdí (nesmí). Vzhledem k tomu, že policejní hlídky zastavují
řidiče sirénami při pronásledování vozidla, které u přejezdu nezastavilo, budí tím obyvatele přilehlých
domů, a to častokrát vytrvale celou noc.
Na nestandardní situaci na tomto přejezdu jsme upozorňovali již v minulosti, kdy jsme neúspěšně žádali
o změnu dopravního značení (viz. příloha). Přestože vlečka je již pravidelně udržována a pro zajištění
dostatečného výhledu přes přilehlé oplocení bylo v roce 2009 osazeno na místě dopravní zrcadlo, odbor
dopravy stále odmítá změnit stávající dopravní značení a policie ho po několika letech relativního klidu
opět pravidelně zneužívá ke snadnému vybírání pokut, přičemž bezohledně a bezdůvodně obtěžuje zdejší
obyvatele.
Před časem jsme se přitom na PČR obraceli opakovaně se žádostmi o zvýšení hlídkové činnosti v naší
obci, zaměřené na blokování chodníku zaparkovanými vozidly, porušování zákazu průjezdu a zákazu
vjezdu vozidel nad 12t. Namísto toho policejní hlídky dál a čím dál častěji šikanují řidiče a obtěžují zdejší
obyvatele a sami přitom často v rozporu se zákonem parkují na předmětném chodníku (aby nebyli vidět
za zatáčkou) či nebezpečně omezují průjezd zastavením vozidel v jízdním pruhu.
Jelikož je zcela zřejmé, že policie touto činností nikomu nepomáhá (jen sobě snadným vybíráním pokut
na prémie) a rozhodně tím nikoho a před ničím nechrání, jen buzeruje a prudí, a navíc pravidelností svého
počínání naopak zhoršuje bezpečnost na přejezdu odváděním pozornosti řidičů (jak jsem ostatně uváděl
už v roce 2006 ve své žádosti), žádám o důkladné prošetření situace a provedení opatření k zamezení
opakování této šikany řidičů a obtěžování slušných občanů těmito praktikami.
Jelikož se na těchto žních objevují hlídky z více policejních oddělení (zejm. však OOP Říčany, ale i
Mnichovice, Kamenice...), obracím se s touto stížností na váš odbor.
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