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zpráva o činnostiObecnípo|icie Zdiby na územíobceHusinec,
leden 2012

Na zakladě Veřejnoprávnísmlouvy (dále VS) čj,: 14346412008/KUSK'uzavřené
Sb., o obecnípolicii, ve znění
mezi obcíZdiby a obcíHusinecpodle zákonač.55311991
pozdějších
předpisůa to č|.2, odst. 7, Vám předkládrlrnzpráv\l o činnostiobecní policie
Zdiby na uzemiobceHusinec.
Strážníciokrskáři obecní po|icie Zdiby v |ednu 2012 zajišt'ova|ina územíobce
Husinec nepravide|nouhlídkovouslužbua takése zaměřovali na řešenídopravních
d|e pokynu starostkyobceHusinec
přestupkův celkovévýšiminimá|ně42 hod.měsíčně
a veliteleOP Zdiby.
Strážníkokrskář uložil na územíobce Husinec 6 pokut zap|acenýchna místěv
celkovévýši2 900,- Kč a 1 pokutu nezaplacenouna místěve výši 500' - Kč.Jednalo se o
porušenírych|ostia zákazu zastaveni.
Kriminalisté Policie ČR - Praha venkov ve spolupráci se strážníkyobecní policie
Zdiby a obecni policie Líbeznice zadrže|iskupinu pachate|ů.Tato skupina osob se
zaměřova|a na krádežemotorovýchvozidel a vloupání do motorovýchvozide| i v obci
Husinec.
Dne 4.1.2012byla provedenakontroladodrŽování
rychlosti v obci Husineca kontrola
parkovánína CervenéSkále (Žlutáčara).
Dne 9.1.2012byla provedenaranníkontrolau Základníškoly Husinec kde strážník
značky(komunikacevedoucíke škole).Několik
okskář dohlíŽelna dodrŽovánízékazové
řidičůspáchalo přestupeka ten byl řešendomluvou s upozorněním,že po opakovaném
přestupkubudeuloženabloková pokuta.
Dne 10.1.2012byla provedenanočníhlídkováslužbaobci Husinec.Při výkonu
silničního
dohledubylo kontrolovánoněkolikřidičůi na přítomnostalkoholu.
Dne 12'I '2012 byla provedenaranníkontrolau Zák|adniškolyHusineckde stráŽník
okskríř dohlíŽelna dodržovánízákazovéznačky(komunikacevedoucíke škole).Rodičejiž
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ob€cnípolicie
"*"
zácbrAnného
systémudle zákona č.2392000sb., o IZs l to dle dohodymczi
obecnípolici€ zdibyje s|ožkouintegrov{ného
kraje' čj.: HSKL,4059/KL.2007
obcí zdiby, obecnípo|iciía Hásičskýmzáchrannýmsboťemstředočeského
Uz€ m ní působnost:
obec Zdiby,MěstoK|€ c any,obec Husinec- R€ ž .

nezajiždé|i
aŽ ke školeale parkovalisvéautomobilyna parkovištipod školoua doprovázeli
svéděti ke škole.V oýPoledníchhodináchbyla provedenakontroladodrŽovánírychlostia
kontrolaparkovánína CervenéSkále (Žlutáčára).
preventivní
kontrolaveřejnóho
hodináchse uskutečnila
Dne 13.1.2012
v dopoledních
pořádkupěšíhlídkoustráŽníků
okrskařůa kontrolaparkovánína Cenvenéskále (Žlutáčára).
Dne 17.1.2012byla provedenaranníkontrolal Zák|adniškolyHusineckde stražník
okskař dohlíŽel na dodržovánízékazovéznačky (komunikace vedoucí ke škole).V
odpoledníchhodinách byla provedenakontrola dodržovánírychlosti v obci Husinec a
kontrola parkovánína ČervenéSkále (Žlutá čára).Na ČervenéSkále straŽnícirozdali
parkovacílístky.
hodináchvykonávalstráŽníkokrskářpěšíhlídkovou
Dne 18'1.2012v dopoledních
službua v odpoledních
hodináchbylo byla provedenakontroladodržování
rychlosti v obci
Husinec.
školyHusinec kde straŽník
Dne 23.1.2012byla provedenaranníkontrolal Zžl<Iadní
okrskař dohlíŽel na dodržovánízékazovéznačky (komunikace vedoucí ke škole).V
odpoledníchhodinách-byla provedenakontrola dodrŽovánírychlosti v obci Husinec a
kontrolaparkovánína CervenéSkále (Žlutáčára).
Dne 24.1.2012byla provedenaranníkontrolau ZékladniškolyHusinec kde stražník
značky (komunikace vedoucí ke škole).
okskař dohlížel na dodržovánízéů<azové
V odpoledních
hodináchbyla provedenapreventivníhlídkováčinnostzaměřenána kontrolu
pořádku.
veřejného
Dne 26.1.2912byla provedenaranníkontrolau ZÍkladníškolyHusinec kde stražník
okrskař dohlíželna dodržovánízákazovéznačky(komunikacevedoucíke škole).StráŽník
čáta)a vypsal dalšíparkovací
na Červené
Skále (ž|uÍá
okskař uloŽil blokovoupokutuza sÍžni
|ístky.
Dne27.I.2912byla provedenaranníkontrolau ZákladníškolyHusineckde stráŽník
zékazové
značky(komunikacevedoucíke škole).
okskář dohlíŽelna dodrŽování
Dne 30.I.2012vykonával stráŽníkokrskář odpolednípreventivníhlídkovouslužbu
zaměřenouna kontrolu veřejnéhopořádku a dodrŽovánírychlosti v obci. Následně byla
provedenakontrolaCervenéSkály (Žlutáčára).
Dne 31.| '2012vykonával striíLŽník
okskař odpolednípreventivníhlídkovousluŽbu
zaměřenouna kontrolu veřejnéhopořádku a dodrŽovánírychlosti v obci' Následně byla
provedenakontrolaČervené
Skály (Žlutáčara).
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