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ZDIBY
Obec Větrušice
Starostka Soňa Zádová
Vltavská 14
250 67 Větrušice
------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Větrušice –
rok 2012
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 172824/2009/KUSK/OVV/CHA,
uzavřené mezi obcí Zdiby a obcí Větrušice 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 Větrušice.
Strážníci Obecní policie Zdiby provádějí nepravidelnou kontrolu veřejného pořádku
na území obce Větrušice a to v celkové délce 4 hodiny měsíčně. V průběhu roku byla
několikrát provedena kontrola i po řece Vltavě na policejním člunu Obecní policie Zdiby.
Také velice kladně hodnotíme spolupráci s vedením Obecního úřadu Větrušice. Také musíme
poděkovat paní starostce, která pro nás opravuje poškozené části uniforem a to doposud
zadarmo.
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 Větrušice přispívá obci Zdiby na činnost obecní policie
částkou 40 000, - Kč ročně.
Zajímavé události řešené OP Zdiby na území obce Větrušice :
Dne 16.11.2012 od 10.30 hod. zajišťovali strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby
veřejný pořádek v obci Větrušice při otevření bytu Úřadem pro zastupování státu a Obecním
úřadem Větrušice. V bytě nebyl nikdo nalezen.

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, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

Dne 14.9.2012 v 9.30 hod. předal strážník okrskář v obci Větrušice místnímu občanovi
jeho nalezenou peněženku a občanský průkaz. Občan byl okraden při cestě z Prahy do místa
bydliště v autobuse ČSAD.
Dne 3.6.2012 od 15.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili dětského dne
v obci Větrušice a to ve spolupráci se starostkou Větrušic paní Soňou Zádovou. Zdibští
strážníci předvedli dětem policejní techniku.
Dne 3.5.2012 v 15.35 hod. projížděl strážník motohlídky obcí Větrušice a u obecního
úřadu byl upozorněn občanem na otevřený rozvaděč v telefonní budce. Údajně zde dochází k
neoprávněnému telefonování do ciziny. Strážník prověřil telefonní kabely a zjistil, že plomby
nejsou porušeny. Poté univerzálním klíčem dvířka zajistil.
Dne 23.4.2012 ve 13.00 hod. vykonával strážník okrskář kontrolu skládky v obci
Větrušice a našel registrační značky. Po provedení lustrace bylo zjištěno, že registrační
značky jsou odcizené. Dle pokynu dozorčího policisty provedl fotodokumentaci nálezu a
registrační značky převezl na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.
Dne 12.4.2012 v 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna starostkou obce
Větrušice, že řidič nákladního vozidla poškodil v obci dopravní značku - zrcadlo a z místa
dopravní nehody ujel. Na místo byla vyslána hlídka strážníků okrskářů, která zajistila RZ,
svědky a vyrozuměla Dopravní inspektorát Policie ČR Praha - venkov.
Dne 4.4.2012 od 16.00 hod. strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci se
starostkou obce Větrušice paní Soňou Zádovou prováděl kontrolu černých skládek v katastru
Větrušic. Na první skládce nalezl fakturační údaje, které vedly k ustanovení pachatele
přestupku a na druhé skládce nalezl odcizené osobní doklady.
Dne 23.3.2012 ve 12.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna starostkou obce
Větrušice, že u komunikace Hlavní, Větrušice leží muž. Velitel na místě zjistil, že muž je pod
vlivem alkoholu a není zraněn. Po vzbuzení začal být agresivní a pokusil se o útěk po
komunikaci před projíždějícím autem. Okamžitě byl velitelem připoután k plotu. Byla
provedena dechová zkouška s výsledkem 2,74 promile alkoholu. Na místo byli povoláni další
strážníci.
Dne 29.2.2012 v 9.30 hod. byla Obecní policie Zdiby postupně telefonicky
vyrozuměna několika občany, že v obci Větrušice hoří křoví v ovocném sadu Zemědělského
družstva Klecany. Na místo vyjela hlídka strážníků vybavená džberovou stříkačkou, hasicím
zádovým vakem a jednotka podnikových hasičů ÚJV Řež. Následně bylo zjištěno, že
pracovnicí sadu likvidují kořeny a větve. Pálení bylo řádně oznámeno na Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje, ale do aplikace pálení nebyla událost zaznamenána.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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