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Chceme, aby mìsta v našem kraji byla èistá a bezpeèná.
Každý z nás k tomu mùže nemalým dílem pøispìt.

Víš, jak se správnì chovat?
Odpovìï na tuto otázku získáš, když si s námi projdeš

MALÉHO OCHRÁNCE POØÁDKU.

Mìstská policie dbá na dodržování veøejného poøádku
a plní další úkoly podle zákona:
- pøispívá k ochranì bezpeènosti osob a majetku
- dohlíží na dodržování pravidel obèanského soužití
- podílí se na bezpeènosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích
- odhaluje pøestupky a jiné správní delikty
- podílí se na dodržování právních pøedpisù o ochranì
veøejného poøádku a v rozsahu svých povinností èiní
opatøení k jeho obnovení
- dohlíží na dodržování obecnì závazných vyhlášek
a naøízení obce
Napiš, co si pøedstavuješ pod pojmem veøejný poøádek.

Každý z nás musí dodržovat
.... tajenka ....,
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aby se nedopouštìl
protiprávního jednání.
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1. Strážník ve službì nosí na opasku ...
2. Služební vozidlo mìstské policie má ...
3. Pøi zákroku, kdy strážník zakroèuje proti agresivní osobì, mùže použít ...
4. Strážník v našem mìstì nejezdí pouze ve služebním vozidle, ale i na ...
5. Pøi hlídkové èinnosti nosí strážník zbraò s ...
6. I strážníci musí dodržovat ...
7. K dohledu nad veøejným poøádkem strážníci využívají ...
8. Mezi donucovací prostøedky strážníka patøí ...
9. Strážníci i policisté pøi zastavování vozidel používají zastavovací ...
10. Strážník musí mít dobrou znalost mìstských ...
11. Služební pes musí projít ...
12. Služební zbraò slouží strážníkùm k ...
13. Strážník i policista používá k dorozumívání s dispeèinkem ...
14. Za pøestupky urèené zákonem uloží strážník i policista.....na místì (døíve pokuty)
15. Místnost, kde strážníci pøijímají od obèanù telefonická oznámení se nazývá ...
16. Každá smìna strážníkù má svého ...
17. Strážník se psem se nazývá ...
18. Mìstská policie se nezabývá pouze represí, ale i ...
19. Na auto stojící na chodníku, kde to není dovoleno, strážník pøiloží takzvanou ...
20. Služební vozidlo mìstské policie mùže øídit pouze ...
21. Mìstská policie v rámci prevence provádí ve školách pro dìti ...
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Trestný èin je protiprávní èin, který trestní zákon
oznaèuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené
v takovém zákonì.
.
Pøestupek je spoleèensky škodlivý protiprávní èin, který
je v zákonì za pøestupek výslovnì oznaèen a který
vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný
èin.

Trestnì odpovìdná je osoba starší 15-ti let. Ta pak musí nést následky svého jednání, kterým zpùsobí trestný
èin, nebo pøestupek.
Do patnácti let sice nejsi trestnì odpovìdný (á), ale
i tak se postihu za protiprávní jednání nevyhneš. Postih mùže být napøíklad ve formì výchovných opatøení,
nebo v závažných pøípadech i ústavní, nebo ochranná
výchova.
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Všimli jste si nìjakého protiprávního jednání ve svém
okolí?
Uveï nejménì tøi pøíklady a za svislou èáru napiš, jestli si
myslíš, že jde o pøestupek, nebo trestný èin.
U pøestupku uveï i výši pokuty.

Napøíklad:
- paní neuklidila po svém pejskovi

3

pøestupek
øešení 300 Kè

Zachoval/a jsi se nìkdy v rozporu s vyhláškou, nebo
zákonem?
Napiš, o co se jednalo a zamysli se nad tím, jaká by byla
možná náprava tohoto jednání a jak se ho pøíštì vyvarovat.
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NOUZOVÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

Mìstská policie
Policie ÈR

Has. záchr. sbor
Zdrav. záchr. služba
Evropská linka

DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
Rodièe
Mìstská policie
Informaèní
støedisko

ADRESA

Mìstská policie
služebna

ADRESA

Chybìjící èísla si doplò!
Nouzová telefonní èísla si zapamatuj !
U telefonních èísel Mìstské policie pøipiš do vìtší
kolonky i adresu.
5

Uveï správný postup pøi telefonování na tísòovou linku.

1.
2.
3.
4.
5.
Vyzkoušej si tento postup napøíklad na této situaci:
V Pøíèné ulici pøed domem èíslo 36, zastavilo èervené auto
Škoda Octavia s registraèní znaèkou 4M9 10 - 07. Øidiè
vystrèil z tohoto vozidla psa a z místa ujel. Pes, štìnì vlèáka
tmavé barvy, se vydalo smìrem k centru mìsta.
Co sis z této situace zapamatoval (a) a které údaje sdìlíš
telefonicky na linku 156 strážníkovi sloužícímu na
operaèním støedisku?
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Pøi cestì do školy urèitì míjíš dopravní znaèky.
Nìkolik jich sem namaluj a napiš k nim, co znamenají.
Také k nim napiš název ulice, kde jsi tuto znaèku vidìl(a).
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O které køižovatce v našem mìstì si myslíš, že je
nebezpeèná ?
Napiš názvy ulic této køižovatky a proè si myslíš, že je
nebezpeèná. Namaluj ji na protìjší stranu. Vyznaè na
obrázku pøechody, semafory, dopravní znaèky atd...
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Úèastníkem silnièního provozu je každý, kdo se pøímým
zpùsobem úèastní provozu na pozemních komunikacích.
Všichni úèastníci musí znát a dodržovat dopravní
pøedpisy.
Víš, kdo je úèastníkem silnièního provozu?

Kdo patøí do skupiny chodcù?

Kdo patøí do skupiny øidièù?

Cyklista je také øidiè
Napiš, jaké zásady pøi jízdì na kole musíš dodržovat.
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Aby tvé kolo splòovalo podmínku pro užití v provozu na
pozemních komunikacích, musí být vybaveno:

K bezpeèné jízdì pøispìje, pokud je kolo vybaveno:

Je tvoje jízdní kolo správnì vybaveno?
(zakroužkuj)
11

ANO

NE

Jak ochráníš své jízdní kolo pøed krádeží?

Jak rozeznáš bezpeènostní stojan na jízdní kola
od obyèejných stojanù?

Víš, kde jsou tyto stojany v našem mìstì umístìny?
Napiš alespoò tøi místa.
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Uveï zásady bezpeèného chování ...
... venku

... doma

Nìkolik rad pro tvoje rodièe.
- Pøi odchodu z bytu vždy zamykejte. I v noci, když jste
doma, radìji zamknìte.
- Nenechávejte ve svých vozidlech žádné cenné vìci,
i když od vozidla odcházíte jen na malou chvíli.
- Nepouštìjte do bytu cizí lidi. Nabídka zboží mùže být jen
záminka k prohlídce vašeho bytu.
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