OBECNÍ POLICIE
Datum: 15.5.2013
Č.j.: 187/13-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
duben 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
spolupracuje s místostarostou města Klecany na zajištění veřejného pořádku.
V průběhu měsíce dubna se OP Zdiby zaměřila na měření rychlosti vozidel a to v
souladu s § 79a, zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Kontroly rychlosti budou nadále
pokračovat.
V průběhu měsíce dubna došlo na území města Klecany k několika událostem.
Dne 4.4.2013 v 7.30 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Policií ČR
při prověřování nahlášené události prostřednictvím tísňové linky hasičů. Na hladině řeky
Vltavy se nachází dlouhá ropná skvrna od Zdib, přes Klecany až do Husince. Na místě
zasahovali hasiči Neratovice, Mělník a strážníci OP Zdiby. Dalším prověřováním hasičů a
strážníků bylo zjištěno, že se nejedná o ropné produkty. Z čističky v Chabrech došlo v
nočních hodinách k úniku biologického materiálů do potoka v Drahánském údolí a poté až do
řeky Vltavy.
Dne 10.4.2013 v 13.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyslána Obvodním oddělením
Policie ČR - Odolena Voda k domácímu násilí do města Klecany do lokality Na Vršku. Po
příjezdu hlídky strážníků OP Zdiby došlo k neuposlechnutí výzvy "úřední osoby - strážníka" k
okamžitému ukončení protiprávního jednání v oblasti majetku a občanského soužití. Hlídka
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strážníků použila hrozby, že bude použito donucovacího prostředku elektrického paralyzeru a
konflikt účastníků byl okamžitě ukončen. Další vyšetřování si následně převzala Policie ČR.
Dne 20.4.2013 v 19.55 hod. vykonávala hlídka strážníků OP Zdiby sobotní noční
službu a byla vyrozuměna Policií ČR, že na linku "158" bylo přijato oznámení - u hřbitova v
Klecanech se nachází pokousaný muž. Na místě bylo zjištěno, že slovenský občan se
pokoušel dostat na pozemek na kterém se nacházel pes. Občan SK byl strážníky zajištěn, byla
provedena dechová zkouška s výsledkem 1,77 promile alkoholu a byla přivolána
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Občan SK byl poté strážníky převezen
na Policii ČR.
Dne 30.4.2013 v 21.40 hod. se na křižovatce Zdibsko, V Honech, Klecany stala velmi
vážná dopravní nehoda. Na místo byly svolány všechny složky IZS - Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje a hl. m. Prahy, dopravní a obvodní policisté Policie ČR, Praha venkov,
Záchranná služba Středočeského kraje, Letecká záchranná služba Policie ČR s posádkou
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, motohlídka a autohlídka Obecní policie Zdiby.
Policisté, strážníci uzavřeli prostor křižovatky a hasič se svítilnou naváděl policejní vrtulník
na přistání. Strážníci ve spolupráci s hasiči stanice Neratovice následně několik hodin
usměrňovali provoz až do vyšetření nehody.
Dne 30.4.2013 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled
a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic". V průběhu večera byla provedena kontrola ve
Zdibech, Husinci, Větrušicích, Sedleci a v Klecanech.
za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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