OBECNI POLICIE

Datum:15.11.2011
Č.j.:261/11.oP-Zdiby-WA
Pří|ohy:
Vyřizu|e:ve|iteloP ZdibyLuděkWachtl
Tel.i 774 986 014

ZDIBY
Město K|ecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
odesláno prostřednictvímdatovéschránky

Věc:

zpráva o činnostiobecní policie Zdiby na územíměstaK|ecany
listopad2011

Na základě Veřejnoprávnísmlouvy (dáúeVS) čj: I4603112008/KUSK'uzavÍené
mezi obcíZdiby a městemKlecany podle zákonač,.5531199I
Sb., o obecnípolicii, ve znění
pozdějších
předpisůa to ě|. 2, odst. 7, Vám předkládámzprávl o činnostiobecnípolicie
Zdiby na,6zemí
městaKlecany.
na územi
Přílohouzprávy neni finančnílyúčtovaní
mimořádnéčinnostistrážníků
(dáleVS)
2,
Veřejnoprávní
smlouvy
městaKlecanya to v souladus čl.2, odst.2 ač1.3'odst.
již proběhlozačátkemměsíceprosince2011.
čj.:146031/2008/KUSK.
Finanční
vyúčtovaní
kaŽdodenně
StrráŽník
okskríř Karel Šedivec
spolupracujese starostoua místostarostou
městana Zajištění
veřejnéhopořádku a vykonává kombinovanouhlídku(pěšía auto)a to v
ruznýchlokalitáchd1epoŽadavkuMěstskéhouřaduv Klecanech.
Zejména se zaměřil: Zá|<|adníško|a - ranní a odpo|edníh|ídková činnost,
kontrola černých sk|ádek' kontrola záborů a pořádku před zahradami, kontrola
dodržováníčistotyna veřejných prostranstvich,kontro|a dodržoÝánízákazůvjezdůpro
nák|adnívozidla, kontro|a dodávek tzv. sběračů
kovů,kontroly zastávek CSAD kouření
žáků'měřenírych|ostiv různých|oka|itách,spolupráce se správcem DolníchKasáren a
ostrahy při zajištěníveřejnéhopořádku' usměrňovánídopravy při nehodě, kontrola
vozidel v K|ecánkách.
Za porušení
rychlosti u|oži|strážníkokrskář blokovépokuty ve výši2000,- Kč
zaplacenéna místěa 3000, . Kč nezap|acené
na místě(na složenku).Za zákaz vjezdu
u|oži|
pokutyve výši1000'. Kč zaplacené
b|okové
na místě.

obecní polici€ zdiby' Nl Lada l44, Zdiby' 250 66' te|./fax':284682 669'te|.:774 98ó 0l4' 114 986 0|3,174 986 022,
e-maili info@policiezdiby.cz,www.policiezdiby.cz
obecnípolicieZdibyje složkouintegrováného
záchrannéhosystémudle zákona č.239/2000sb', o lzs a to d|€ dohodymezi
obcízdiby' obecnÍpoliciía Hasičskýmzáchrannýmsboremstředočeského
kraje' čj.: HSKL4059/KL.2007
UzemnÍpůsobnost:
obec Zdiby, Město Kl€ c any, obec Husinec- Řež,částřeky v|tavy a dálnice D8'

Zaiimavéudálosti řešené
0P Zdiby na územíMěsta Klecany ;
Dne 22'|1.2011ve 14.28hod. byla autohlídkaobecnípolicie Zdiby vyrozlména,že
na frekventované
křiŽovatce Pražskáx Pruběžná,Zdiby došlo k dopravnínehodě mezt
osobníma nákladnímvozidlem.Strážníci
na místězjisÍlIi,žeúčastníci
nehody(obadva trvale
býem Klecany) nejsou zraněni, škodanedosahuje100 000, - Kč. Strážníciusměrňovali
dopravudo zpracovaníziunamu o nehodě.Následněstrážníci
za pomoci svétechniky(tažnó
tyče)odtáhlipoškozené
vozid|oz křiŽovatkydo opravnyv Klecanech.
Dne 7.11.2011v 14.25hod. vykonávalstráŽníkokrskář obecní policie Zdiby a
policista Dopravního inspektorátu Brarrdýs nad Labem společnouhlídkovou sluŽbu
zaměřenouna dodrŽovánípravidel silničníhoprovozu v Klecanech' Hlídka byla vyslána k
zajištění
místadopravnínehodyna křižovatku.VHonech x Csl. armády,Klecany' StraŽník
okrskář usměrňovalprovoz na křižovatceaž do dohodnutízpůsoburyřešenítétonehody
ťormulařem.
Dne 1.11.2011byl odeslánna Slovenské
průkaztotoŽnosti
velvyslanectví
na|ezený
občana
slovenské
narodnosti.občanskýprukazbyl nalezenu přívozuv Klecánkách,Klecany
a maiitelese neoodařilodohledat.

Luděk Wachtl
velitel obecní po|icieZdiby
zastupitelobce Zdiby
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