OBECNÍ POLICIE
Datum: 14.10.2012
Č.j.: 337/12-OP-Zdiby-WA
Přílohy:
Vyřizuje: velitel OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

ZDIBY
Obec Husinec
starostka Ing. Ivana Zrzavá
250 68 Řež 64
------------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Husinec,
září 2012
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 143464/2008/KUSK, uzavřené
mezi obcí Zdiby a obcí Husinec 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 obce Husinec.
Okrsek Husinec: činnost strážníka okrskáře
Dne 5.9.2012 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole). Zde byla uložena
bloková pokuta ve výši 1000,- Kč řidiči za stání v nepřehledné zatáčce.
Dne 6.9.2012 se strážníci okrskáři dohodli s místním velitelem dobrovolných hasičů,
který má na starosti mladé hasiče s přípravou soutěže, kde i jednou z disciplín byla
manipulace se zbraní (vzduchovkou). Strážníci předvedli mladým hasičům jak se zachází se
zbraní a dodržuje bezpečnost při manipulaci.
Dne 10.9.2012 se strážník okrskář zaměřil na dodržování parkování v zákazu zastavení,
stání, kde na žádné z uvedených lokalit nezjistil porušení.
Dne 12.9.2012 od 16.00 hod. na základě vyhlášeného "Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR" na ČT 24 a veřejné výzvy 1. náměstka MV ČR pro starosty
se zřízenou obecní policií, začali strážníci OP Zdiby s okamžitou platností provádět kontrolní
akce ve stáncích a upozorňovat na zákaz prodeje a rozlévání alkoholu nad 30 %. Při
kontrolách strážníci úzce spolupracovali s policisty z Obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda. Kontroly strážníků pokračovali i v dalších dnech v souladu s vyhlášením
dalšího mimořádného opatření, zákazu prodeje, nabízení alkoholu od 20 %, včetně.
Dne 14.9.2012 ve večerních hodinách byla vykonávána autohlídka se zaměřením na
kontrolu veřejného pořádku a kontrolu automobilů.
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Dne 17.9.2012 v dopoledních hodinách bylo provedeno kontrolní měření v dolní části
Řeže. Kde ani jeden z řidičů nepřekročil povolenou rychlost.
Dne 21.9.2012 strážník okrskář v ranních hodinách u Základní školy Husinec
dohlížela na bezpečný přechod dětí do školy. V dopoledních hodinách byla provedena
kontrola rychlosti v dolní části Husince, kde ani jeden z řidičů nepřekročil povolenou
rychlost.
Dne 24.9.2012 vykonával strážník okrskář v odpoledních hodinách autohlídku se
zaměřením na kontrolu veřejného pořádku a kontrolu parkování na Červené Skále.
Dne 27.9.2012 v odpoledních hodinách vykonával strážník okrskář autohlídku kde
bylo z kontrolováno fotbalové hřiště a autobusové zastávky, aby nedocházelo k poškozování.
Spolupráce s Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda a Kriminální službou
Policie ČR - Praha venkov, je na velmi dobré úrovni, kdy strážníci "dle místní znalosti" velmi
úzce spolupracují na jednotlivých případech. Jedná se o trestné činy vykrádání aut,
poškozování cizího majetku a krádeže pohonných hmot. Informace o těchto skutečnostech
neposkytuje Obecní policie Zdiby, ale tisková mluvčí Policie ČR - Praha venkov.
Zpracoval: strážník okrskář Jiřina Štětková

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
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