OBECNÍ POLICIE
Datum: 15.4.2012
Č.j.: 165/12-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
Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
-------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
březen 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 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.)
Tato činnost se v měsíci březnu vyplatila vzhledem k tomu, že nebyla zaznamenána žádná
výtržnost.
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. Při kontrolách řidičů motorových vozidel je prováděna namátková dechová zkouška a
při podezření na jiné návykové látky je přivolána hlídka Dopravního inspektorátu Policie ČR
– Praha venkov s testem na tyto látky.
V poslední době se budou občané Klecan potkávat se smíšenými hlídkami Obecní
policie Zdiby a Dopravního inspektorátu Policie ČR – Praha venkov se zaměřením na měření
rychlosti v obci. Mnozí řidiči stále zapomínají na dodržování dopravních předpisů.
Velmi dobrá úroveň standardně zůstává ve spolupráci s SKPV Středočeského kraje a
OO PČR Odolena Voda kdy při spolupráci dochází k vzájemné informovanosti a
k odhalování pachatelů trestné činnosti.
Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014, tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz .
Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi
Obcí Zdiby, Obecní policií a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.
Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
Územní působnost: Obec Zdiby, Město Klecany, Obec Husinec – Řež, Obec Větrušice.

Proběhla kontrola všech ubytoven v Klecanech na osoby v pátrání Policie ČR ve
spolupráci s Cizineckou policií.
Sepsal: strážník okrskář Karel Šedivec

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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