OBECNÍ POLICIE
Datum: 15.2.2013
Č.j.: 51/13-OP-Zdiby-WA
Přílohy:
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

ZDIBY
Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
-------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
leden 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.
Po celý měsíc leden pracoval strážník okrskář Antonín Kopecký v dopoledních a
odpoledních směnách a zaměřoval se kontrolu veřejného pořádku v Klecanech. Především
vykonával silniční dohled u Základní školy v Klecanech a nepravidelně převáděl děti na
přechodu pro chodce. Ve spolupráci s MÚ Klecany řešil i několik potulných psů. Strážník se
pravidelně účastnil porady s místostarostou města Klecany.
V průběhu měsíce ledna nedošlo k žádné mimořádné události na území Klecan.
Krajský úřad Středočeského kraje doposud přes mnohé žádosti nedodal obci Zdiby,
Obecní policii Zdiby nové pokutové bloky platné od 1.ledna 2013. Podle posledních
informací budou nové pokutové bloky k distribuci koncem měsíce března. Poté začnou
strážníci pravidelně měřit rychlost.

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

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.

