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ZDIBY
Obec Husinec
starostka Ing. Ivana Zrzavá
250 68 Řež 64
------------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Husinec,
květen 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
Strážník okrskář Jiřina Štětková zajišťovala na území obce Husinec nepravidelnou
hlídkovou službu a také se zaměřovala na řešení dopravních přestupků v celkové výši
minimálně 42 hod. měsíčně dle pokynu starostky obce Husinec a velitele OP Zdiby.
Dne 1.5.2012 byla ve večerních hodinách provedena kontrola dvou podezřelých osob
kteří se pohybovali v dolní části Řeže – Husince, kde přespávali v autobusové zastávce.
Osoby byli poučeni a ztotožněni na místě, poté odjeli směr Praha.
Dne 4.5.2012 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole). Zde bylo zpracováno
správní řízení u jednoho řidiče, který nerespektoval dopravní značení.
Dne 8.5.2012 vykonával strážník okrskář autohlídku se zaměřením na kontrolu
veřejného pořádku a kontrola parkování na Červené Skále.
Dne 10.5.2012 byla v odpoledních hodinách provedena kontrola dodržování rychlosti
v horní části Řež – Husinec, kde nikdo z řidičů neporušil povolenou rychlost. Ve večerních
hodinách byla provedena kontrola autohlídkou, zaměřená na kontrolu veřejného pořádku.
Dne 14.5.2012 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole). V dopoledních
hodinách byla provedena kontrola parkování na Červené Skále.
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Dne 16.5.2012 v dopoledních hodinách vykonával strážník okrskář hlídkovou činnost
zaměřenou na dodržování rychlosti v obci Husinec.
Dne 18.5.2012 v dopoledních hodinách vykonával strážník okrskář autohlídku kde
bylo z kontrolováno fotbalové hřiště a autobusové zastávky, aby nedocházelo k poškozování.
Dne 19.5.2012 vykonával strážník okrskář noční hlídkovou činnost ve spolupráci s
Policií ČR, se zaměřením na jízdu pod vlivem alkoholu.
Dne 24.5.2012 vykonával strážník okrskář hlídkovou činnost zaměřenou na
dodržování rychlosti v obci Husinec. Ve večerních hodinách byla vykonána autohlídka se
zaměřením na kontrolu veřejného pořádku.
Dne 28.5.2012 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole). V dopoledních
hodinách byla provedena kontrola parkování na Červené Skále.
Dne 30.5.2012 byla v odpoledních hodinách lokalizována pohřešovaná/hledaná osoba,
která byla následně převezena a předána na OOP Odolena Voda.

Zpracoval: strážník okrskář Jiřina Štětková

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
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