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ZDIBY
Obec Sedlec
Starosta Ing. Zdeněk Veselý
Sedlec 60
250 65 Sedlec
---------------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Sedlec rok 2012
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 151237/2012/KUSK, uzavřené
mezi obcí Zdiby a obcí Sedlec 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 Sedlec.
Strážníci Obecní policie Zdiby provádějí nepravidelnou kontrolu veřejného pořádku
na území obce Sedlec a to v celkové délce 4 hodiny měsíčně. Možnost měřit rychlost na
území obce Sedlec strážníky OP Zdiby dle § 79a, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu nebyla zatím ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR - Praha venkov, východ
schválena (obecní policie může měřit výhradně na místech určených policií a přitom
postupuje v součinnosti s policií).
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. 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. Obec Sedlec přispívá obci Zdiby na činnost obecní policie
částkou 40 000, - Kč ročně. K první fakturaci dojde v průběhu měsíce ledna 2013.
Zajímavé události řešené OP Zdiby na území obce Sedlec :
Dne 14.12.2012 v 11.25 hod. projížděl velitel OP kruhovým objezdem u dálnice D8 a
spařil jak na sloupu vysokého napětí hoří. Vyrozuměl operační středisko Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje a na místo povolal dalšího strážníka k zajištění
lokality. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze stanice Neratovice, rozvodné závody, hlídka
dálniční a obvodní policie. Komunikace mezi obcí Zdiby a Líbeznice byla uzavřena.
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Dne 13.12.2012 ve 14.00 hod. přijala OP Zdiby hlášení, že v obci Sedlec neznámý
pachatel odcizil železnou traverzu. Na základě dlouhodobé spolupráce mezí obcí Zdiby a
Líbeznice, prověřil líbeznický strážník místní sběrné suroviny s pozitivním výsledkem.
Následujícího dne došlo k zadržení tohoto pachatele strážníkem OP Líbeznice pro jiné
protiprávní jednání. Krádež traverzy oznámí OP Zdiby do komise k projednávání přestupků.
Dne 27.11.2012 v 8.35 hod. zajistil velitel Obecní policie Zdiby ve spolupráci se
zemědělcem pachatele krádeže střešních vlnitých plechů. Pachatel plechy naložil na korbu
svého vozidla v objektu Zemědělského družstva Sedlec. Na místo byl následně povolán
policista a strážník okrskář. S mužem bylo zahájeno příslušné řízení.
Dne 15.10.2012 v 11.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním
oddělením Policie ČR - Odolena Voda o vážné dopravní nehodě na komunikaci mezi obcí
Zdiby, Sedlec a Líbeznice. Na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje a profesionální jednotka hasičů ze stanice Neratovice. Strážníci okrskáři
OP Zdiby přes hodinu usměrňovali kyvadlově provoz až do příjezdu hlídky dopravních
policistů z Vinoře.
Dne 18.9.2012 v 11.40 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obecní policií
Líbeznice, že byla vyslána Operačním střediskem Policie ČR - Středočeského kraje k
dopravní nehodě na komunikaci Líbeznice, Sedlec - Zdiby. První pomoc posádce vozidla
poskytla projíždějící sanitka. Místo nehody zajistili strážníci OP Zdiby a Líbeznice za pomoci
profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - stanice
Neratovice.
Dne 25.7.2012 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním
oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že nedaleko podjezdu pod dálnicí D8 ve směru na
Sedlec hoří osobní vozidlo. Strážníci se dostavili na místo, obousměrně uzavřeli komunikaci,
zajistili svědky a řidiče vozidla. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce
Zdiby, jednotka profesionálních hasičů stanice Argentinská, Praha a Neratovice. Šetření
události si od strážníků převzal vyšetřoval hasičů z Mladé Boleslavi. Nikdo nebyl zraněn.
Dne 20.3.2012 v 10.14 hod. byla Obecní policie Zdiby datově vyrozuměna Dálničním
oddělením Policie ČR - Nová Ves, že na dálnici D8 došlo k dopravní nehodě a připravuje se
odklon dopravy přes Sedlec, Zdiby. Doprava byla poté kyvadlově řízena v lokalitě sjezdu z
dálnice na Zdiby a na kruhovém objezdu Nová Pošta policisty a strážníky.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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