OBECNÍ POLICIE
Datum: 15.3.2013
Č.j.: 131/13-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
březen 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.
Strážník OP Zdiby vykonává v Klecanech pravidelnou hlídkovou činnost v režimu
dopoledním, odpoledním a v době víkendu nepravidelně denním nebo nočním. Strážník velmi
dobře spolupracuje s místostarostou města Klecany na zajištění veřejného pořádku. Také byl
zpracován plán měření rychlosti vozidel na měsíc duben, který byl poté schválen Dopravním
inspektorátem Policie ČR - Praha venkov a to v souladu s § 79a, zákona č. 361/2000 Sb. o
silničním provozu.
V průběhu měsíce března došlo na území města Klecany k několika událostem.
Dne 27.3.2013 v 15.00 hod. došlo na komunikaci Čsl. armády v Klecanech k dopravní
nehodě osobního a nákladního vozidla. Nikdo z účastníků nebyl zraněn a hlídka strážníků
Obecní policie Zdiby usměrňovala provoz až do odtažení vozidla.
Dne 26.3.2013 v 8.00 hod. byla v křovinách, malém lese mezi obcí Zdiby a městem
Klecany nalezena strážníkem nepojízdná čtyřkolka a následně odtažena komunálními
pracovníky obce Zdiby. Z Centrálního registru vozidel pro obecní policie byl za pomoci
dohledaného VIN zjištěn majitel. Strážník zpracoval výzvu dle zákona o odpadech (autovrak)
a doručil prostřednictvím datové schránky. Poté s majitelem zahájil přestupkové řízení.
Dne 14.3.2012 v 11.20 hod. zajistil strážník OP Zdiby před obchodem s potravinami v
Klecanech zatoulaného psa. Byl dohledán majitel a byla uložena bloková pokuta za porušení
městské vyhlášky o volném pohybu psů.
Dne 1.3.2013 v 17.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Na
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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.
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Skalkách, Klecany leží na chodníku muž. Hlídka na místě zjistila, že občan pod vlivem
alkoholu "2,26 promile" budí veřejné pohoršení. Na místo byla povolána Zdravotnická
záchranná služba Středočeského kraje k provedení lékařského vyšetření. Strážníkovi se
nepodařilo zajistit volné lůžko na záchytné stanici a muž byl odvezen záchranáři do
nemocnice v Brandýse nad Labem. Protiprávní jednání bylo oznámeno do komise k
projednávání přestupků MÚ Klecany.

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