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Věc: zpráva o činnostiobecnípo|icieZdiby na území
městaK|ecany- únor2011
Na zríkladěVeřejnoprávnísmlouly (dále VS) čj.: 14603112008/KUSK'uzavřené
mezi obcíZdiby a městemKlecany podle zákonač,55311991Sb., o obecnípolicii, ve znění
pozdějších
předpisůa to č|'2, odst. 7, V{ímpředkládámzprávu o čirrrrosti
obecnípolicie
Zdiby na územiměstaKlecany.
Přílohouzptávy je finanční
vyúčtování
mimořádnéčinnostistrrížníků
na územíměsta
Klecanyza leden2011a to v souladus čl.2, odst.2 a č|,3'odst.2, Veřejnoprávní
smlouvy
(dáleVS) čj.: 14603I 12008/KUSK.
obecní policie Zdiby pokačujev nepravidelnýchnočníchsluŽbácha to zejménav
souvislostis konánímdiskotékyv Klecanech.stráŽnícise stiílezaměřujína kontrolupodávání
alkoholumladistvíma to v restauracích
v Klecanech.
od začátkuměsícedubna 2011 bude obecní policie Zdiby provádětnepravidelné
měřenírychlostinatlzemi městaKlecany.
Z důvodustátníchškrtůPolicie CR . Praha venkov stále více vylŽivá straŽníků
obecnípolicie Zdiby k prověřováníruznýchudálostína územíměstaKlecany, nahlášených
prostřednictvím
tísňovélinky 158.Tato činnostje doposudhtazenaz rozpočtuobce Zdiby.
Státna tutočinnostfinančněnepřispívá'
obecnípolicie Zdiby budevykonávatpřípadnědalšíúkolypro starostuměstaKlecany
s uzavřenouveřejnoprávnísmlouvous obcíZdiby pouze na základě písemného
požadavku
starosty města Klecany, projednanéhos velitelem obecní policie Zdiby a následně
odsouhlaseného
starostouobce Zdiby. Fakturacenákladůobecnípolicie budepotéprovedena
nejpozdějido 15 dne následujícího
měsíce'včetnězprávy o činnosti.PoŽadavkyje nutno
zaslats dostateěným
předstihempouzeprostřednictvím
datovéschánky orgrínuveřejnémoci
obecnípolicie Zdiby (ID datovésckánky: qs4gwih).

obecní po|iciezdiby' Na Lada l44' Zdiby' 250 66' tel.ffax.:284682 óó9, te|.|114 9860|4, 174 986 0|3' 114 986 022,
e-mailrinfo@policiezdiby.cz,www.policiezdiby.cz
obecnÍpo|iciezdibyje s|ožkouint€ g rovanéhozáchrennéhosystémud|ezákona č.2392000sb', o lzs a to d|c dohodymezi
obcízdiby. obecnI po|iciíá Hásičskýmzáchrannýmsboremstředočeskébo
kraje,č.j.:HSKL4059/KL.2007
Uz€ m ní působnost:
obec Zdiby' Město Klecany,obec Husin€ c _ Rež,částřeky v|tavy a dálnice D8.

0P Zdiby na územiMěsta Klecany :
Zaiímavéudálostiřešené
Dne 22.2.201I,oddělenívraždPolicie CR - Prahave spoluprácise straŽníkyobecní
policie Zdiby pátralav Klecanechpo pobytua výskytumuŽena fotografii.TentomuŽ se sta.I
nábřeŽí'
činuvraždy,ke kterédošlodne 11.11.2010v Praze 8, Rohanském
obětítrestného
bylo zjištěno,žetentomuŽ se v druhépolovině roku 2010 pohybovalv
Během vyšetřování
oblastiZdib a Klecan, kam dojíŽdělautobusemz Kobylis. Následně zde mohl přespávat,Či
vykonávatrůzné
stavebníneboi jinépráce.
Drc 14.2.2011ve 14.45hod' byla obecnípolicie Zdiby telefonickyvyrozuměna'Že v
v
parkuD8, Zdiby, Klecany byl zajištěnpachatel,kterýodcizil znaókovéoblečení
logistickém
která prověřila na Policii
hodnotěcca 2 000, Kč. Na místobyla vyslána hlídkastražníků,
CR, žepachateldrobnékrádeženeníhledán a splňujemoŽnosttentopřestupekprojednatv
blokovémřizeni. StrážniknásledněpachateliuloŽil blokovou pokutu ve výši 1 000' - Kč.
Dne 1|'-1'2'2,201
1 provedl strážníkokskař obecní policie Zdiby ve spolupráci s
policisty Policie CR . odolena Voda nočníkontrolu restauracíve Zdibech, Klecanech a
V restauraciv Klecanechzajistil strážníkokrskář mladistvého,který nadýchal
Větrušicích.
hlídkatři mladistvés cca
ve Větrušicích
nalezlaspolečná
0,90promileaikoholu.Na diskotéce
pod vlivem alkoholu
poté
zce\a
zkolabovala
k 14 letédívce,která
2 promile alkoholu a
kraje,dvě vozidla. RLP' Rv. Děti byly
muselapovolatZáchrannouSlužbuStředočeského
předrínyrodičům
na Policii CR. Věc dále šetříoddělenísociálněprávníochranydětíBrandýs
nad Labem.
Dne 1i'2.2011 v 8.57 hod. byla obecní policie Zdiby telefonickyvyrozuměna
zdravotnísestrouFamí charity Neratovice,že v lokalitě K Sídlišti'Klecany se nemůŽe
dozvonit na pacienta,který je po závažnéoperaci v domácípéči.StráŽnícise okamŽitě
dostavilina místoa provedlinásilnývstupdo bytu' Pacientbyl v bytě nalezena přes veškerou
kaje se nepodďilo staršího
snahu stráŽníků,
včetněpřivolanéholékařeZS Středočeského
mlžezac|uátliÍ'
Na místobyla přivolánahlidka Policie CR - odolena Voda a následněvýjezd
kiminální sluŽby.
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obecní policiezdiby, Ná LAda l44' zdiby' 250 66. te|.rax.:284682 ó69' Íel.:774 986014' 114 986 013,774986 022,
e-mAil:info@policiezdiby.cz.wwlv.policiezdiby.cz
obecnípo|iciezdiby je složkouintegrovaného
záchrannéhosystémud|ezákona č.23912000
sb.' o IZs a to d|edohodymezi
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ob€ c zdib}. Mě5toK]ecany,obec Husintc' Řež,částřeky v|tAvya dálniceD8.

