OBECNÍ POLICIE

Datum: 10.2.2012
Č.j.: 071/12-OP-Zdiby-WA
Přílohy:
Vyřizuje: velitel OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014

ZDIBY
Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
---------------------------------------------------odesláno prostřednictvím datové schránky

Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
leden 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.
Na základě zlepšení informovanosti o činnosti Obecní policie Zdiby na území obcí
a měst bylo vedením obce Zdiby rozhodnuto, že každý strážník okrskář sepíše detailní
zprávu o své činnosti.
Okrsek Klecany: činnost strážníka okrskáře
Od ledna probíhají pravidelné kontroly strážníkem okrskářem dle požadavků na OP
Zdiby. Denně je prováděna kontrola v okolí školy a školky kdy je dohled zaměřen zejména
na chování školní mládeže při příchodu do školy a situace s příjezdem motorových vozidel
jak ke škole, tak k mateřské škole. Tato činnost je opětovně prováděna v odpoledních
hodinách, kdy se dohled zaměřuje zejména na chování školní mládeže v autobusových
zastávkách. V této době je také dohled zaměřen na parkování vozidel v oblasti zastávek mimo
vyhrazené parkoviště, kdy jsou neukáznění řidiči upozorněni na blokování volného průjezdu
autobusů a ostatních účastníků silničního provozu.
Řešení parkování motorových vozidel v ulici V Honech je značně komplikované,
vzhledem k nevyjasněné situaci s pozemky. Parkování v této ulici bylo konzultováno
s Dopravním inspektorátem Policie ČR - Praha venkov a Městským úřadem Klecany, kdy
byla vydána vcelku jasná doporučení vzhledem k parkování a k vlastnictví pozemků.
V současné době jsou zaparkovaná vozidla řešena výzvou pro nepřítomného pachatele
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dopravního přestupku a následnými pokutami. Dále je zvažováno řešení tzv. botičkou, kdy se
řidiči na výzvu nedostavují a dále porušují zákaz zastavení.
Kontrola nákladních vozidel nad 6t v ulici ČS Armády probíhá průběžně. Byla
udělena pokuta ve výši 1000,- Kč a celkem zkontrolováno 14 nákladních vozidel s povolením
k vjezdu.
Měření rychlosti vozidel v určených úsecích je prováděno průběžně a v různých
časech. Je nutno si uvědomit, že se jedná o úseky určené a schválené Dopravním
inspektorátem Policie ČR - Praha venkov, z čehož vyplívá, že strážníci OP Zdiby nemohou
měřit, kde se jim zachce, případně dle požadavků občanů.
V oblasti Klecánek jsou prováděny kontroly vozidel a jejich lustrace, vzhledem
k tomu, že od Prahy jezdí motorovými vozidly lidé, kteří si vytipovávají jak motorová
vozidla, tak objekty k trestné činnosti a potom podle Vltavy tiše zmizí. OP Zdiby se touto
prevencí snaží této trestné činnosti zabránit. U dodávkových vozidel je prohlížen nákladní
prostor. Kontrola stavu hladiny Vltavy v případech kdy hrozí povodeň a z toho vyplívající
spolupráce s povodňovou komisí.
Ve spolupráci se Stavebním úřadem jsou řešeny a monitorovány skládky na území
města Klecany. V těchto případech jsou však řešení dlouhodobá, vzhledem k množství
zpracovaného materiálu a komunikací s jednotlivými občany kdy objasnění jednotlivých
případů bývá velmi složité.
OP Zdiby se také zaměřila na Dolní kasárny, kdy dochází k výtržnostem v okolí
ubytovny 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.)
Kontrolní činnost je prováděna na celém území města Klecany, kdy jsou prověřována
dlouhodobě odstavená vozidla, osoby v podnapilém stavu, osoby s vizáží tzv. bezdomovců.
Při kontrolách řidičů motorových vozidel je prováděna namátková dechová zkouška a při
podezření na jiné návykové látky je přivolána policejní hlídka Dopravního inspektorátu
Policie ČR - Praha venkov s testem na tyto látky. Na velmi dobré úrovni je spolupráce se
Službou kriminální policie a vyšetřování Policie ČR - Praha venkov, kdy při spolupráci
dochází k odhalování pachatelů trestné činnosti.
Sepsal: strážník okrskář Karel Šedivec

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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