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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
říjen 2013
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.
V průběhu měsíce října strážníci Obecní policie Zdiby provedli ve 2 termínech měření
rychlosti a to v lokalitě Topolová, Klecany. Jeden řidič porušil rychlost a byla uložena
bloková pokuta ve výši 500, - Kč. Byly provedeny při „noční víkendové službě“ dvě kontroly
diskotéky v Klecanech. Také byla provedena sobotní denní hlídková služba. Nepravidelné
noční služby se budou opakovat a to i v souvislosti s výskytem hledaných osob v územní
působnosti OP Zdiby.
Strážník se zaměřil na výskyt vraků na území Klecan a výsledek oznámil na MÚ
Klecany (dle § 37, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vrak poškozuje, ohrožuje životní
prostředí, narušuje estetický vzhled obce, přírody, krajiny přemístí Městský úřad neodkladně
na náklady vlastníka na vybrané parkoviště, dle § 19, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích je vlastní vraku povinen na výzvu vlastníka místní komunikace odstranit vrak
do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní - tak, odstraní a zlikviduje vrak
vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku).
Několikrát se strážník zaměřil na kontrolu lesa kde občané provádějí (povolenou,
nepovolenou) těžbu dřeva. Strážníci také usměrňovali dopravu při konání vojenského pohřbu
v Klecanech a dohlíželi na vystěhovávání neplatiče na ubytovně v kasárnách ve vlastnictví
Města Klecany.
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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, předvolávají
občany k podání vysvětlení, provádějí údržbu techniky atd. Bohužel z personálních důvodů
nevykonává Policie ČR na našem území každodenní hlídkovou službu již cca 6 let. Proto na
některé oznámení občanů na tísňovou linku „158“ vyjíždějí strážníci OP Zdiby.

V průběhu měsíce října došlo na území města Klecany k několika událostem.
Dne 23.10.2013 v 13.50 hod. byla autohlídka Obecní policie Zdiby vyslána do
logistického areálu "Park D8", Zdiby, Klecany. Strážníci zajistili pracovníka balicí linky,
který odcizil oblečení značky "VANS". Při podání vysvětlení se muž přiznal k dalším
krádežím na pracovišti. S mužem strážník zahájil příslušné zkrácené přestupkové řízení a byla
uložena bloková pokuta na místě nezaplacená ve výši 1 000, - Kč.
Dne 25.10.2013 v 19.31 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na
linku 158 byl nahlášen požár v lokalitě Na skalkách, Klecany. Strážníci na místě zjistili, že
nepřizpůsobivý občan z Klecan pálí části automobilu, plasty a dráty. Občan nebyl schopen
svými prostředky oheň uhasit a proto vedoucí OP Zdiby vyrozuměl Krajské operační
středisko Hasičského záchranného sboru. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů
města Klecany, dvě cisterny a profesionální jednotka hasičů z Neratovic, jedna cisterna.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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