Co byste měli mít na paměti pro svou vlastní
bezpečnost?
V nebezpečné situaci zavolejte tísňovou linku
policie 133.
Vyfoťte případná zranění a zapište si průběh
incidentu (a také předchozí útoky).
V případě zranění vyhledejte lékaře.
Sepište si jména a adresy svědků.

Jak může intervenční centrum pomoci?

V intervenčním centru v Dolním Rakousku Vám zdarma
poskytneme komplexní poradenství. Nabízíme Vám
jak psychosociální podporu, tak i právní poradenství.

Tschechisch | čeština

Intervenční centra jsou zařízení na ochranu obětí,
která pomáhají lidem zažívajícím domácí násilí,
sexuální násilí anebo stalking.
Intervenční centrum v Dolním Rakousku
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
St. Pölten – Amstetten
Wr. Neustadt                              
Zwettl – Krems                        
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Uznaná organizace na ochranu obětí:

Psychosociální a právní soudní doprovod pro
oběti násilných zločinů

3100 St. Pölten Riemerplatz 1/DG
Telefon 02742/319 66 | Fax -6
office.st.poelten@gsz-noe.at
2700 Wr. Neustadt Zehnergasse 1, E05
Telefon 02622/243 00 | Fax -6
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
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Vykázání a zákaz přibližování se

Předběžné opatření

(Betretungs- und Annährungsverbot)
Policejní ochrana před násilím podle § 38a
Bezpečnostně-policejního zákona (SPG, Rakousko)

Co mohu dělat, když jsem obětí násilí?
Násilí nezačíná bitím.
V případě nebezpečené situace okamžitě zavolejte
policejní nouzovou linku 133.
Intervenční centrum je tu na pomoc pro Vás i pro
Vaše děti. Neváhejte a nechte si poradit.

Kdy dojde k vykázání a je uvalen zákaz
přibližování se?
Pokud vás někdo bije, cítíte se ohroženi nebo Vám
hrozí útok, může policie násilníka vykázat a uvalit zákaz
přibližování se do obydlí, ve kterém žijete. Nezáleží
na tom, komu daný byt anebo dům patří. Zákaz
přibližování se vztahuje na ohrožené osoby, které
stanoví policie, a také na okruh 100 metrů.

Jak dlouho Vás ochrání vykázání a
zákaz přibližování se?
Vykázání a zákaz přibližování se platí dva týdny.
Klíče od bytu jsou pachateli násilí zabaveny policií.
On*ona si smí s sebou vzít pouze věci osobní potřeby
(například hotovost, osobní doklady, oblečení, pracovní prostředky, ...).
Vykázaná osoba se nesmí do bytu nebo domu bez
doprovodu policie již nesmí vrátit, a to ani s Vaším
souhlasem.

(Einstweilige Verfügung)
Soudní ochrana před násilím podle § 382b, c
Exekučního řádu (EO, Rakousko)

Co je třeba udělat, pokud násilná osoba
nerespektuje vykázání a zákaz přibližování se?
Okamžitě zavolejte policii! Policie musí násilníka opět
vystěhovat a může uložit také pokutu. Pokud je
zákaz porušen několikrát, může být daná osoba také
zatčen(a).

Jaké jsou důsledky vykázání a
zákazu přibližování se?
U vykázání a zákazu přibližování se jedná o policejní
zákaz. To však neznamená, že vykázané osoby mají
tímto záznam v trestním rejstříku. Avšak v případě, že
jste Vy a/anebo Vaše děti byli zraněni nebo ohroženi,
bude na základě toho podáno trestní oznámení.
O vyřčení vykázání a uvalení zákazu přibližování se
je informováno Intervenční centrum v Dolním Rakousku, aby Vám následně mohlo poskytnout bezplatnou podporu a poradenství. Pokud v domácnosti
žijí děti, informuje policie také službu sociální péče
o děti a mládež. Pokud je vykázání a zákaz přibližování
se uvalen také v ohledu na děti či mladistvé, informuje
policie také osoby, v jejichž péči se děti pravidelně
nacházejí (např. chůvy).

Je možné prodloužení ochrany?
Pokud v průběhu dvoutýdenní ochranné lhůty
u okresního soudu podáte žádost o předběžné
opatření, prodlouží se platnost vykázání a zákazu
přibližování se na maximálně 4 týdny.

Co je to předběžné opatření?
Soud může rozhodnout o tom, že osoba způsobující
násilí nesmí vstupovat do bytu nebo domu po dobu
až šesti měsíců. Může mu*jí být zakázáno kontaktovat Vás po dobu až jednoho roku, a může mu*jí být
zakázán vstup na Vaše pracoviště a/nebo do školy,
kam chodí děti.

Kdy lze požádat o předběné opatření?
Pokud je soužití nebo setkávání s násilnickou
osobou pro Vás neúnosné, například kvůli
předchozím výhrůžkám anebo fyzickému násilí.
Předpokladem je vaše naléhavá potřeba bydlení v
daném bytě. Majetkové poměry zde nehrají žádnou
roli. Aby bylo možné požádat o předběžné opatření,
není zde předpokladem to, že před tím již muselo
dojít k policejnímu zásahu. Nemuselo být před tím
uvaleno ani vykázání ani zákaz přibližování se.

Kde a jak mohu požádat o předběžné
opatření?
Žádost je třeba podat u okresního soudu v místě
Vašeho bydliště. Zaměstnanci intervenčního centra
Vám s podáním žádosti pomohou. Žádost můžete
podat buď sami, anebo prostřednictvím právníka.
Podklady potřebné pro podání žádosti jsou
například: Vaše výpověď, svědci, policejní zprávy,
lékařské nálezy, fotografie... Důležitá je také dokumentace o předchozích útocích. Tyto dokumenty
přineste s sebou při podání žádosti. Soud   bude
o Vaší žádosti rozhodovat co nejdříve, přičemž
rozhodne vydáním usnesení.

