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Přinášíme další díl informací od Policie ČR, 
tentokrát na téma Jak se chovat, stanete-li se 
objektem či svědkem tak nepříjemného feno-
ménu, jako je domácí násilí. 

Prevence kriminality
Obětí domácího násilí jsou většinou ženy. Člo-

věk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se jedná o 
psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdří-
ve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť do-
mácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto 
případech by měli oběť podpořit přátelé nebo 
příbuzní a zároveň jí napadání pomoci na policii 
oznámit.

Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. 
Chování agresora může začít v zamezování oběti 
ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávka-
mi a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým 
útokům, které obvykle začínají fackami či ranami 
pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky 
se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít 
řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zloči-
ny. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agre-
sora lhostejné. Oběti mohou pomoci také souse-
dé nebo kolegové v práci. Vždy je nejdůležitější, 
aby oběť nezůstala na problém sama.

Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na 
místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útoč-
níkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lé-
kařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí 
všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných 
případech, obecně pokud se pachatel dopustí zá-
važného jednání, ho policisté zadrží a umístí do 
policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem alko-
holu a vznikne podezření, že bude ve svém jed-
nání pokračovat, policisté ho zajistí a převezou 
na protialkoholní záchytnou stanici. V obou pří-
padech by se ale mohl útočník v poměrně krátké 

Domácí násilí a jak se bránit
 Policie ČR - 158
 DONA linka - 2 51 51 13 13 
- dona.linka@bkb.cz
 Bílý kruh bezpečí - 606 631 551
- bkb.jihlava@bkb.cz
 Intervenční centrum Jihlava- 567 215 532, 
606 520 546 - ic.vysocina@volny.cz

Důležité kontakty:

době vrátit zpět za obětí. Policisté však mají vel-
mi účinné oprávnění, a to útočníka na deset dní 
vykázat ze společného obydlí a okamžitě mu tak 
zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro 
ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je 
optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, 
vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např. kon-
taktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit 
se může například na intervenční centrum, které 
sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na in-
ternetových stránkách. Oběti domácího násilí 
zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná 
služba je bezplatná. 

Vykázání je velmi dobrý způsob, jak pomoci 
ohrožené osobě hned. O vykázání útočníka roz-
hodne policista s ohledem na předcházející úto-
ky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se 
dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví 
anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku pro-
ti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat 
násilníka z bytu nebo domu společně obývaného 
s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezpro-
středního okolí společného obydlí, a to i v jeho 
nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu deseti dnů. 
Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrože-
né osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník 
je povinen opustit neprodleně prostor vymezený 

policistou, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, 
zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohro-
ženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od 
společného obydlí.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného 
obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní 
cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro je-
jí podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze 
uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policis-
ty. Policista poskytne vykázané osobě informace 
o možnostech jejího dalšího ubytování a v sou-
vislosti s tím nezbytnou součinnost.

Ohrožená osoba má možnost využít psycholo-
gických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti 
pomoci obětem násilí.

 nprap. Martin Dušek
 koordinátor prevence,
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

V roce 2012 město vydalo sedm vyhlášek. Uvá-
díme jejich přehled, plné znění je k dispozici na 
webu města.

 Vyhláška č.1/2012: o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství  Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2012: vydává Požární řád  Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2012: o poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012: o vyhlášení 
závazné části regulačního plánu Handlovy Dvory 

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012: o užívá-
ní, údržbě a ochraně zeleně na území statutárního 
města Jihlavy  Vyhláška 7/2012: kterou se stano-
ví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů. -lm-

V minulém roce 7 vyhlášek


