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ZDIBY
Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
-------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
květen - srpen 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 okrskář Antonín Kopecký vykonává v Klecanech pravidelnou hlídkovou
činnost v režimu dopoledním, odpoledním a v době víkendu nepravidelně denním nebo
nočním. Strážníci se také zaměřili na kontrolu rychlosti v Klecanech. Bylo prováděno měření
v lokalitě Topolová, u pošty a u kostela. V Klecanech schválil Dopravní inspektorát Policie
ČR Praha venkov, východ pro rok 2013 pouze tyto tři úseky k měření rychlosti obecní policií.
Strážník okrskář je každodenně v kontaktu s místostarostou města Klecany. Měření rychlosti i
v jiných lokalitách budou zajišťovat dopravní policisté a to po dohodě vedoucího DI PČR a
místostarosty města Klecany.
V červnu od 2.6.2013, 5.30 hod. do 11.6.2013, 19.00 hod. se strážníci OP Zdiby
podíleli v Klecanech na záchranných pracích a ochraně obyvatelstva. Od 12.6.2013, 7.00 hod.
do 28.6.2013, 18.00 hod. se strážníci OP Zdiby podíleli na likvidačních pracích a ochraně
obyvatelstva při odstraňování následků způsobených mimořádnou událostí. Celkem byli
nasazení 4 strážníci OP Zdiby. Vedoucí OP Zdiby zajišťoval službu na záchranném člunu OP
Zdiby a 3 strážníci OP Zdiby se střídali v různých směnách při ochraně obyvatelstva. Vedoucí
OP prováděl záchranné práce samostatně, s ostatními strážníky nebo ve spolupráci s
dobrovolnými hasiči. Dva dny vedoucímu OP na záchranném člunu OP Zdiby vypomáhal
profesionální hasič, který měl v Klecánkách zaplavenou nemovitost.
K 31.12.2013 odchází strážník okrskář Antonín Kopecký do důchodu. V současné
době a s předstihem probíhá jednání mezí obcí Zdiby a městem Klecany na způsobu zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku na území města Klecany na rok 2014.
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V průběhu měsíce května - srpna došlo na území města Klecany k několika
událostem.
Dne 14.5.2013 a 15.5.2013 od 7.30 hod. se na náměstí Třebízského v Klecanech
konala dopravně bezpečností akce pro žáky ze Základní školy Klecany za účasti Dopravního
inspektorátu Policie ČR, Praha venkov, východ, Obecní policie Zdiby, Obvodního oddělení
Policie ČR - Odolena Voda a Cizinecké policie, Praha venkov.
Dne 18.5.2013 v 18.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským
Záchranným sborem Středočeského kraje stanicí Neratovice, že v lokalitě V Mexiku, Klecany
došlo k pádu stromu na zaparkované vozidlo a je třeba událost zadokumentovat. Na místo
byla vyslána hlídka strážníků k provedení úkonů.
Dne 22.5.2013 v 8.41 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na
linku 158 bylo nahlášeno, že do objektu bývalých kasáren v Klecanech se někdo vloupal. Na
místo byl vyslán strážník a na místě zadržel pachatele. Při prověřování totožnosti bylo
zjištěno, že pachatel je i hledaný v rámci Schengenského informačního systému. Strážník
pachatele poté předal hlídce Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.
Dne 31.5.2013 ve 14.30 hod. zajistila hlídka Obecní policie Zdiby pachatele krádeže
dřevěných palet v průmyslovém parku D8, Zdiby, Klecany. Muž strážníkům uvedl, že nemá
peníze na hygienické potřeby pro dítě (pleny) a proto krade. Muž nebyl v pátrání Policie ČR a
bylo zahájeno příslušné přestupkové řízení.
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie
Zdiby telefonické hlášení od občanů v lokalitě Roztocká, Zdiby, že neustále stoupá hladina
Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce Zdiby a do služby jsou povoláni
strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika OP a JSDH Zdiby.
Neustále zachraňujeme další občany a jsme společně na pokraji sil. Poté rozvážíme pití, jídlo,
centrály, benzín, čerpadla, převážíme hasiče, policisty, pracovníky povodí Vltavy a úřadů a
střežíme majetek. Obce Zdiby, Husinec a město Klecany koordinují veškerou činnost. Vláda
ČR dne 2.6.2013 od 21.00 hod. vyhlásila nouzový stav a nařizují se příslušná opatření !
Pomoc poskytuje i Obecní policie Líbeznice dle § 3b, § 3c zákona o obecní policii.
Každodenní hlídkovou činností strážníků (člun, auto, pěší) se podařilo zabránit většímu
rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Přesto bylo zajištěno několik
podezřelých.
Dne 22.6.2013 zajišťovala Obecní policie Zdiby ve spolupráci s jednotkou
dobrovolných hasičů města Klecany veřejný pořádek při konání "Benefičního koncertu pro
zaplavené Klecánky" na náměstí Třebízského v Klecanech.
Dne 26.7.2013 ve 13.37 hod. byl vedoucí OP Zdiby vyrozuměn operačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, že do řeky Vltavy u jezu Klecánky sjelo
vozidlo. Okamžitě na místo byla vyslána autohlídka strážníků a bylo zjištěno, že se ve
dodávkovém vozidle nikdo nenachází. Řidič uvedl, že dodávkové vozidlo zaparkoval opodál
u nemovitosti, odešel a vozidlo poté samovolně sjelo po komunikaci, přejelo obrubník,
trávník, sjelo po navigaci do řeky Vltavy. Na místo poté dorazila jednotka hasičů z Neratovic
a Mělníka.
Dne 29.7.2013 ve 14.06 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil
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značkové brýle. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v
blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.
Dne 15.8.2013 v 8.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místostarostou
města Klecany, že u pošty v Klecanech došlo při stavební činnosti k porušení hlavního řádu
plynového potrubí v komunikaci. Strážníci ve spolupráci s obvodními, dopravními policisty a
hasiči uzavřeli celou oblast. Také proběhla evakuace několika okolních nemovitostí. Na místě
zasahovaly jednotky hasičů z Neratovic, Mělníka, Klecan a Zdib. Pracovníkům plynárenské
pohotovosti se po několika hodinách podařilo hlavní řád utěsnit. Při zásahu nikdo nebyl
zraněn.

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