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ZDIBY
Obec Husinec
starostka Ing. Ivana Zrzavá
250 68 Řež 64
-----------------------------------Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obec Husinec,
říjen 2013
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 143464/2008/KUKS, uzavřené
mezi obcemi Zdiby a obcí Husinec podle zákona č. 553/1990 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7, Vám přikládám zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby
na území obce Husinec. Tato zpráva je rozšířena o provozní informace pro jednání
zastupitelstva obce Husinec.
Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti čtrnáctihodinovou
každodenní hlídkovou službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo
noční služba plánována nepravidelně. Navíc strážníci zajišťují úřední hodiny, zpracovávají
administrativu, předvolávají občany k podání vysvětlení, provádějí údržbu techniky atd.
Bohužel z personálních důvodů nevykonává Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena
Voda na našem území každodenní hlídkovou službu již cca 6 let. Proto na některé oznámení
občanů na tísňovou linku „158“ vyjíždějí strážníci OP Zdiby, protože Policie ČR nemá
volnou hlídku. Také před mnoha lety bylo zrušeno oddělení hlídkové služby Policie ČR Brandýs nad Labem. V dohledné době a to i přes masivní nábor k Policii ČR nedojde k
zavedení hlídkové služby. Službu na obvodním oddělení zajišťují dva a až tři policisté. Z toho
jeden vykovává funkci dozorčího a ostatní hlídku. Tato hlídka nezajišťuje hlídkovou službu
jak OP Zdiby, ale vyjíždí na případy v oblasti trestné činnosti, zpracovává spisy a eskortuje k
soudu a do věznic.
Roční náklady na zajištění činnosti Obecní policie Zdiby v celé územní působnosti
jsou ve výši 2 538 000, - Kč (platy, odvody, pohonné hmoty, údržba vozidel, elektřina, plyn,
vodné a stočné, telefonní poplatky, administrativní pomůcky, údržba a obnova techniky,
internet, poplatky za připojení do evidence řidičů, uniformy, výzbroj, střelnice atd.). Měsíční
náklady na zajištění činnosti OP Zdiby jsou ve výši 211 500 -Kč. Roční náklady na strážníka
jsou ve výši 634 500, - Kč.
U Obecní policie Zdiby pracují celkem 4 strážníci. Místo administrativní pracovnice a
úklidu na 1/2 úvazku není obsazeno z důvodu nepřidělení financí. Jeden ze strážníků je
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pověřen vedením OP Zdiby, včetně personálního rozhodování dle zákona č. 553/1991 Sb. o
obecní policii.
Obec Husinec ročně přispívá na zajištění činnosti OP Zdiby částku ve výši 120 000, Kč (od roku 2012), město Klecany ročně 480 000, - Kč (od roku 2012), obec Větrušice ročně
40 000, - Kč (od roku 2010) a obec Sedlec ročně 40 000, - (od roku 2013). V obci Husinec a
ve městě Klecanech zajišťují činnost strážníci OP Zdiby od 1.11.2008.
Celkem přispívají obce Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany na činnost OP
Zdiby roční částku ve výši 680 000, - Kč. Obec Zdiby jako zřizovatel přispívá částkou 1 858
000, - Kč. Tato částka je cca 2,7 násobně větší než celkový příspěvek od ostatních obcí a
města. Z dlouhodobé hlediska je koeficient 2,7 pro některé zastupitele obce Zdiby zcela
neudržitelný.
Bohužel pachatelé různé protiprávní činnosti si zejména vybírají čas kdy strážník není
v dané obci přítomen. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že v době kdy je strážník tzv.
vidět, nebo je spatřena projíždějící motohlídka, autohlídky nedochází k páchání protiprávního
jednání.
Strážníci se také zaměřují na měření rychlosti a to jen ve schválených úsecích, časech
Dopravním inspektorátem Policie ČR, Praha venkov, východ. Velkým problémem pro obec
Zdiby se dlouhodobě ukazuje skutečnost, že řidiči s pokutou souhlasí, ale požadují vypsat tzv.
blok na pokutu na místě nezaplacenou, včetně složenky. Tuto pokutu v 80 % řidiči nezaplatí a
obec Zdiby investuje další prostředky do soudního a exekučního řízení. Ve stále větší míře se
jedná o občany u kterých probíhá několik exekučních řízení (zatím nejvýše 37 exekučních
řízení) a bloková pokuta je téměř po několik let nevymahatelná. V těchto případech je
exekuční řízení ze strany oprávněného zastaveno a obec Zdiby musí uhradit náklady řízení ve
výši 1 200 - Kč. Pochopitelně v těchto nákladech není zahrnuta administrativa OP Zdiby a
OÚ Zdiby v exekučním řízení.
Po kontrole rychlosti, zastavení řidičů a pokutování následuje další povinná
administrativa na Úřadovně OP. S každou uloženou blokovou pokutou, zaplacenou,
nezaplacenou se musí zpracovat příslušné hlášení se skutkovým dějem na příslušný odbor
dopravy, který vydal řidičské oprávnění. Opětovně tedy dochází k ověřování dat v registru
řidičů, vyhledání adresy odboru dopravy na serveru státní zprávy, přidělení čísla jednacího,
zpracování dokumentu, elektronickému podpisu kvalifikovaným certifikátem a vložení do
datové schránky. Toto administrativní činnost u jednoho řidiče trvá cca 25 minut a je zákonná
povinnost dokument odeslat do 3 dnů. Toto uvádíme jako jeden z možných případů, kdy
služba strážníka v příslušné obci není jen v terénu, ale i na Úřadovně OP.
Obec Husinec - Řež:
Dne 2.10.2013 vykonávali strážníci měření, kde zastavili několik řidičů, kteří porušili
povolenou rychlost v obci 50 km/hod.
Dne 4.10.2013 vykonávali strážníci měření, kde zastavili několik řidičů, kteří porušili
povolenou rychlost v obci 50km/hod. U ÚJV byly rozdány parkovací lístky kde je zákaz
zastavení a řidiči nerespektovali tuto značku.
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Dne 5.10.2013 byla provedena noční služba, kde autohlídka kontrolovala železniční
stánici Řež, autobusové zastávky, fotbalové hřiště, parkoviště u hotelu Vltava a na Červené
Skále, kde dochází často k majetkové trestné činnosti.
Dne 12.10.2013 byla provedena noční služba, kde autohlídka kontrolovala železniční
stánici Řež, autobusové zastávky, fotbalové hřiště, parkoviště u hotelu Vltava a na Červené
Skále, kde dochází často k majetkové trestné činnosti.
Dne 15.10.2013 dopoledních hodinách byla vykonávána autohlídka se zaměřením na
kontrolu veřejného pořádku.
Dne 17.10.2013 dopoledních hodinách byla vykonávána autohlídka se zaměřením na
kontrolu veřejného pořádku.
Dne 22.10.2013 v 10.23 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby vyslána do obce
Husinec k prověření informace o nálezu lidského těla v komunálním kontejneru na papír u
Základní a mateřské školy. Na místě skutečně bylo nalezeno v kontejneru lidské tělo, ale
spícího bezdomovce. Žena s bohatou trestní minulostí strážníkům uvedla, že v kontejneru
chtěla ukončit nepovedený život a očekávala příjezd popelářského vozidla.
Dne 25.10.2013 vykonávali strážníci měření z vozidla OP Zdiby, kde zastavili několik
řidičů, kteří porušili povolenou rychlost v obci 50 km/hod.
Dne 31.10.2013 v 13.00 hod. byla hlídka strážníků Obecní policie Zdiby vyrozuměna
Policií ČR, že na linku 158 byl nahlášen nález poškozeného, opuštěného vozidla u autobusové
zastávky v obci Husinec. Z vozidla vytékaly provozní kapaliny a na místě zasahovala poté i
jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
předseda finančního výboru obce Zdiby
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