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Věc:

zpráva o činnostiObecnípolicie Zdiby na územiměsta Klecany - červen2011

uzavřené
Na základě Veřejnoprávnísmlouvy(dále VS) čj.: 146031/2008/KUSK,
mezi obcíZdiby a městemKlecany podle zákonač' 55311991Sb., o obecnípolicii, ve znění
pozdějších
předpisůa Io č1.2, odst. 7, Vám předkládrimzprávu o činnostiobecnípolicie
Zdiby na uzemíměstaKlecany.
na územíměsta
vyúčtování
mimořádnéčinnostistráŽníků
Přílohouzprávyje finanční
(dáleVS) čj.:
smlouvy
Klecany a to v souladus čl.2, odst.2 a č|'3, odst.2, Veřejnoprávní
146031/2008/KUSK.
V měsícičervnustrážníci
obecnípolicie Zdiby neprováděliměřenírychlostiz důvodu
povinného
měřidlo). StraŽnícise zúčastnili
ověřeníu CMI (úřední
servisuradarua následně
dětského
dne v Klecanech,usměrňovalidopravupři dopravnínehodě,řešiliveřejnépohoršení
na zastávcev Klecanecha řešilidrobnoukrádeŽv parkuD8.
Strážnícise takézaměřili na zvýšenoukontrolu veřejnéhopořádku v závislosti na
mnoŽících
se případechkrádežíokapů.
obecnípolicie Zdiby pokračujev nepravidelnýchnočníchslužbácha to zejménav
souvislostis konánímdiskotékyv Klecanech.
městaKlecany
obecnípolicie Zdiby budevykonávatpřípadnědalšíúkolypro staÍostu
požadavku
s uzavřenouveřejnoprávnísmlouvous obcíZdiby pouze na základě písemného
starosty města Klecany' projednanéhos velitelem obecní policie Zdiby a následně
odsouhlaseného
starostouobceZdiby. Fakturacenákladůobecnípolicie budepotéprovedena
měsíce,včetnězprávy o činnosti.PoŽadavkyje nutno
nejpozdějido 15 dne následujícího
předstihempouzeprostřednictvím
datovésckanky orgánu veřejnémoci
zaslats dostateěným
obecnípolicie Zdiby (ID datovésckánky: qs4gwih).
714986013,1149E6022,
po|icie
obecní
Zdiby,
N"*," 'l1;iÍliléá,,xÍi.i'",,'iň:.1l.'f'li,l1i,ijij;ÍJí9860|4'
sb., o lzs a to d|edohodym€ z i
obecnípo|icieZdiby je složkouintegrovanóhozáchrannéhosystémudIezákona č.23912000
kraje' čj.: HSKL4059/KL.2007
obci zdiby, obecní policiía Hásičskýmzáchrannýmsboremstředočeského
obec Zdiby. Město K]ecany.obec Husinec- Řež,částřeky vltavy a dá|niceD8.
Územní působnost:

Zaiímavéudá|osti řešené
oP Zdibv na územíMěsta Klecanv :
motohlídky
Dne 5'6.2011od 13.30hod. se v Klecanechkonal dětskýden za účasti
jednotky
policie
hasičů
obce
Zdiby,
města
Klecany a
Zdiby,
dobrovolných
obecní
Neratovice,kteřípÍoděti vyrobili barevnoupěnu.
Dne 8'6.2011v 19.05 hod' byla obecní policie Zdiby telefonickyvyrozuměna
bezpečnostnísluŽbou ''Parku D8, Zdiby' Klecany'', Že pracovník ostrahy Zajistil
spodníprádlo' Velitel oP Zdiby na
zaměstnankynibalicí linky' která odcizila značkové
motocyklu, vykonávajícíodpoledníslužbu se dostavil na místo a totoŽnostpachatelky
prověřil na obvodnímodděleni Policie CR. odolena Voda. Mladá Žena z Kralup nebyla
hledanáa splňovalapodmínkuvěc projednatv blokovémřízení.Velitel obecnípolicie Zdiby
uloŽil na místěblokovoupokutu'
Žedošlo
Dne 9.6.2011v 9.45hod'bylaobecnípolicieZdiby telefonickyvyrozuměna,
nehoděmotorkářese zraněnimna křiŽovatceČs|.armádyx U Školy.K|ecany.K
k dopravní
Na místězasahovalaZárchrannás|lžba
dopravnínehoděbyla vyslána autohlídkastráŽníků.
Středočeského
krajea dopravnípolicie Brandýsnad Labem.
řidičempřepravní
Dne 24.6,201Iv 16.30hod.byla obecnípolicieZdiby vyrozuměna
společnostiROPID' že ve Zdibech nastoupildo autobusumuž,který pod vlivem alkoholu
MuŽ bude vykázán z autobusuv Klecanech.Na místobyla
vulgámě urriŽíostatnícestující.
zkoušce
vyslánamotohlídka
řidičCSAD z obceVětrušice
se podrobildechové
a muŽbtývalý
s výsledkem2,5 promile. Po prověřenítotoŽnostibyl mužpod vlivem alkoholu eskortovrín
do
přítomnoulékďkou,ve spoluprácise stalostkouobce Větrušicea za doprovodustriížníka
přestupkové
budezahájeno příslušné
místabydliště.Z mtlžem,kterýbudil veřejnépohoršení
řizeni.
obecnípolicie Zdiby apolicistéz
Dne 27.6.2011v 02.00hod.vykonávalistráŽníci
obvodníhoodděleníPolicie CR. odolena Voda společnounočníhlídkovou činnost.V
lokalitěKlecánky . Brnky byl zastavenřidičosobníhovozidla s trvalýmbydlištěmve Zdibech
hospoda
a to pod vlivem alkoholu(přes2 promile).Muž uvedl,Že popíjelv jednéz místních
potése po Zdibechvydal hledatauto.S muŽembudezahájeno trestníříZení.TentomuŽpod
demolovaldopravní
vlivem alkoholujiž v minulosti budil ve Zdibech veřejnépohoršení,
po řidičíchpopelnicia takébyl stráŽníky
eskortovánna Zách1tnoustanici.
značky,
héue|

Luděk Wachtl
ve|itelobecnípo|icieZdiby

po|icieZD|BY
.,l|lecní
Na Lacja 144
25066 ZDIBY

{n

obecnípo|iciezdiby' Na Lada l44' Zdiby' 250 66' tel./fAx.:284 682 669.tel.:774 986 014' 114 986 0|3,774 986 022,
e-máiIl info@policiezdiby.cz.www.policiezdiby.cz
obecnÍpo|iciezdiby le s|ožkouintegrovaného
záchÍsnného
systémudIezákona č.239'2000sb., o IZ.s a to dle dohodym€ z i
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