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ZDIBY
Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
-------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
listopad - prosinec 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.
Strážník okrskář Obecní policie Zdiby Karel Šedivec se ve městě Klecany zaměřil v
měsíci listopadu a prosinci na preventivní hlídkovou službu a řešení zatoulaných psů. Také
přímo plnil i úkoly zadané vedením MÚ Klecany a doručoval písemnosti pro zdejší stavební
úřad, nepovolené stavby okolo řeky Vltavy.
Dne 18.12.2012 požádal strážník Karel Šedivec o ukončení pracovního poměru k obci
Zdiby dohodou a ke dni 31.12.2012 přestal vykonávat funkci strážníka OP Zdiby. O této
skutečnosti bylo vyrozuměno oddělení obecní policie Ministerstva vnitra ČR a příslušný
útvar pro zbraně a střelivo Policie ČR - Praha venkov. Místostarosta obce Zdiby informoval o
ukončení pracovního poměru starostu a místostarostu města Klecan.
Okrsek ve městě Klecanech byl poté přidělen strážníkovi Antonínu Kopeckému, který
3 x týdně dochází v dopoledních hodinách na MÚ Klecany k místostarostovi města pro
stanovení úkolů. Strážník Antonín Kopecký vykonává svoji službu již 20 let. U Obecní
policie Zdiby pracuje přes rok a předtím pracoval ve funkci pochůzkáře u Městské policie
Praha v okrsku Troja.
Co se týče finanční náročnosti na provoz obecní policie sdělujeme na základě
zadaného úkolu od zastupitelstva obce Zdiby (termín: analýza finančních příspěvků od
okolních obcí do 31.1.2013) následující. Obec Zdiby v roce 2012 vydala celkem v paragrafu
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek částku 2 509 598, - Kč.
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Průměrné měsíční náklady na zabezpečení provozu a mezd jsou 209 133, - Kč.
Průměrné roční náklady na činnost 1 strážníka v roce 2012 (vybavení, mzdy včetně odvodů)
jsou 627 400, - Kč. Na základě statistiky Ministerstva vnitra ČR z roku 2011 byly tehdy
průměrné roční náklady na 1 strážníka v ČR 578 747, - Kč. Město Klecany přispívá obci
Zdiby na činnost 1 strážníka částkou 480 000, - Kč ročně.

Zajímavé události řešené OP Zdiby na území Města Klecany :
Dne 23.12.2012 v 10.08 hod. byl velitel OP Luděk Wachtl vykonávající vánoční
pohotovostní službu vyrozuměn operačním střediskem Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, že u pošty v Klecanech leží na komunikaci ve sněhu muž a budí veřejné
pohoršení. Hlídka policistů je u jiného případu a událost byla hlášena na operační středisko
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Velitel na místě nalezl promrzlého
zaměstnance místního Aholdu, který nezvládl konzumaci vodky. Byla provedena dechová
zkouška s výsledkem 2,45 promile. Po telefonické domluvě velitele OP a lékaře Záchytné
stanice Na Bulovce byl muž převezen vozidlem OP Zdiby na záchytku do Prahy. Po
vystřízlivění bude s mužem zahájeno přestupkové řízení na Úřadovně OP Zdiby.
Dne 8.11.2012 ve 14.45 hod. byl strážník okrskář Karel Šedivec Obecní policie Zdiby
vyrozuměn pokladní potravin v Klecanech, že do obchodu vběhl velký pes. Pes byl
strážníkem zajištěn a převezen komunálním vozidlem Obecního úřadu Zdiby do obecního
kotce. Následně byl dohledán majitel psa z Brnek a velitelem OP bylo zahájeno přestupkové
řízení.
Dne 6.11.2012 v 10.45 hod. vykonával strážník okrskář Antonín Kopecký hlídkovou
službu v lokalitě Nábřežní - Povltavská, Zdiby - Klecany. Strážník našel zaparkované modré
vozidlo mající znaky poškození po dopravní nehodě a provedl lustraci v databázi "hledaných
vozidel" s pozitivním výsledkem. Z místní znalosti velitele OP bylo zřejmé, že toto nalezené
vozidlo bylo dne 2.11.2012 účastníkem dopravní nehody v oblasti Brnky a pachatel z místa
ujel. OP Zdiby vyrozuměla Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a Dopravní
inspektorát Policie ČR - Praha venkov.
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