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ZDIBY
Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
-------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
září 2012
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7, Vám předkládám zprávu o činnosti Obecní policie
Zdiby na území města Klecany.
Okrsek Klecany: činnost strážníka okrskáře
OP Zdiby se zaměřuje na veřejný pořádek, kdy dochází k výtržnostem v okolí
ubytovny v kasárnách a po dohodě se správcem celého objektu jsou kontrolovány i stavby,
které jsou ve špatném stavu a dochází v nich k trestné činnosti (krádeže železa, úmyslné
poškozování vybavení aj.) Tato činnost má trvalý charakter.
Kontrolní činnost je prováděna na celém území města Klecany, kdy jsou prověřována
dlouhodobě odstavená vozidla, osoby v podnapilém stavu, osoby s vizáží tzv. závadových
osob (bezdomovci). Při kontrolách řidičů motorových vozidel je prováděna namátková
dechová zkouška a při podezření na jiné návykové látky je přivolána PČR s testem na tyto
látky. Měření rychlosti probíhá v povolených úsecích a stanovených termínech.
Mnozí řidiči zapomínají na dodržování dopravních předpisů což je zcela zřejmě
setrvalý stav. Nereagují na dopravní značení, jako je například STOP dej přednost v jízdě.
Spousta řidičů význam této značky nechápe. Dále je nepochopitelné stání před přechodem a
nebo v jeho těsné blízkosti, kdy dochází k omezování chodců a ostatních řidičů včetně
autobusové dopravy. Dalším fenoménem je jízda v „Obytných zónách“ kdy zjevně mnozí
nejsou schopni pochopit že rychlost je do 20 Km/h a v tomto případě chodci a hrající si děti
mají přednost !!! Mnozí si svou bezohlednost ani neuvědomují nebo nechtějí.
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Velmi dobrá úroveň standardně zůstává ve spolupráci s SKPV Středočeského kraje a
OOPČR Odolena Voda kdy při spolupráci dochází k vzájemné informovanosti a k odhalování
pachatelů trestné činnosti. V měsíci září bylo ojasněno několik trestných činů spáchaných
v Klecanech, Zdibech a Řeži. Bylo sděleno obvinění celkem šesti občanům a další případy
jsou v současné době rozpracovány.
Dne 24. 9. 2012 v 15:30 hod. zajistila hlídka strážníků muže, který byl od pohledu
zmatený a jeho oblečení neodpovídalo denní době ani počasí. Muž byl předveden k podání
vysvětlení, kde bylo zjištěno po delší době, že se jedná o nebezpečného pohřešovaného
pacienta psychiatrické léčebny v Praze. Muž byl za asistence OP Zdiby převezen zpět do
léčebného ústavu.
Sepsal: strážník okrskář Karel Šedivec

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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