OBECNÍ POLICIE

ZDIBY

Datum: 15.3.2013
Č.j.: 082/13-OP-Zdiby-WA
Přílohy:
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

Obec Husinec
starostka Ing. Ivana Zrzavá
250 68 Řež 64
------------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Husinec,
únor 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
Dne 4.2.2013 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování dopravní značky (komunikace vedoucí ke škole). V
odpoledních hodinách strážníci vykonávali kontrolu mezi Husincem a Klecany, kde se
v polích často nacházejí zaparkované automobily (sexuální služby).
Dne 5.2.2013 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole). V dopoledních
hodinách strážníci zkontrolovali lávku vedoucí k železniční stanici a okolí.
Dne 6.2.2013 strážníci okrskáři vykonávali v dopoledních hodinách autohlídku, kde
spatřili zaparkované osobní vozidlo mezi poli Husincem a Klecany. Strážníci zkontrolovali
osoby nacházející se ve vozidle a vykázali je z nacházejícího se místa.
Dne 9.2.2013 byla provedena noční služba, kvůli zvýšenému počtu vykradených chat
a automobilů. Strážníci preventivně zkontrolovali všechny autobusové zastávky, vlakové
nádraží a fotbalové hřiště.
Dne 11.2.2013 byla provedena kontrola pravého břehu Vltavy, zahrádkářské kolonie.
Strážníci se zaměřili na volné pobíhání psů.
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Dne 15.2.2013 byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář dohlížel na dodržování značky (komunikace vedoucí ke škole). V dopoledních
hodinách se uskutečnila kontrola veřejného pořádku a kontrola parkování na Červené Skále
(žlutá čára).
Dne 16.2.213 byla provedena noční služba, kvůli zvýšenému počtu vykradených chat
a automobilů. Strážníci preventivně zkontrolovali všechny autobusové zastávky, vlakové
nádraží a fotbalové hřiště.
Dne 18.2.2013 v dopoledních hodinách byla provedena kontrola parkování na Červené
Skále.
Dne 20.2.2013 se strážník okrskář zaměřil na dodržování parkování v zákazu
zastavení / stání, kde na žádné z uvedených stanovišť nezjistil porušení.
Dne 22.2.2013 vykonával strážník okrskář v odpoledních hodinách autohlídku se
zaměřením na kontrolu veřejného pořádku a kontrolu parkování na Červené Skále.
Dne 25.2.2013 odpoledních hodinách vykonával strážník okrskář autohlídku kde bylo
z kontrolováno fotbalové hřiště a autobusové zastávky, aby nedocházelo k poškozování.
Dne 28.2.2013 ve večerních hodinách byla vykonána autohlídka se zaměřením na
kontrolu veřejného pořádku a nočního klidu.
Zpracoval: strážník okrskář Jiřina Štětková

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