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ZDIBY
Obec Husinec
starostka Ing. Ivana Zrzavá
250 68 Řež 64
------------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Husinec,
leden 2013
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 143464/2008/KUSK, uzavřené
mezi obcí Zdiby a obcí Husinec 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 Husinec.
Okrsek Husinec: činnost strážníka okrskáře
Od 2.11. do 11.1.2013 byla za nepřítomnosti strážníka okrskáře (nemoc) v obci
Husinec – Řež, vykonávaná nepravidelná preventivní hlídková činnost ostatními strážníky.
V této době byly vypsány parkovací lístky v ulici Ke Škole a na Červené Skále.
Dne 15.1.2013 projížděla hlídka Obecní policie Zdiby obcí Husinec a spatřila
doutnající komunální popelnici před rodinným domem. Strážník zazvonil u domu o požádal o
kýbl s vodou. Popelnice byla uhašena.
Dne 18.1.2013 ve večerních hodinách byla vykonávaná autohlídka se zaměřením na
kontrolu veřejného pořádku a kde bylo zkontrolováno fotbalové hřiště a autobusové zastávky,
aby nedocházelo k poškozování.
Dne 23.1.2013 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky a kontrolu parkování na Červené skále. Strážníci se
v odpoledních hodinách zaměřili na podezřelé osoby pohybující se po Husinci. Po vyhlášení
prezidentské amnestie přibývá vloupání do nemovitostí, sklepů a automobilů. Tímto se
strážníci snaží zamezit podobnému jednání.
Dne 24.1.2013 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole).
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Dne 28.1.2013 ve večerních hodinách byla vykonávaná autohlídka se zaměřením na
kontrolu veřejného pořádku a kontrolu automobilu.
Zpracoval: strážník okrskář Jiřina Štětková

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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