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Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obec Husinec,
květen - srpen 2013
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 143464/2008/KUKS, uzavřené
mezi obcemi Zdiby a obcí Husinec podle zákona č. 553/1990 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7, Vám přikládám zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby
na území obce Husinec
Okrsek Husinec - Řež: činnost strážníka okrskáře
Strážník okrskář Štětková Jiřina v měsíci květen, vykonávala v Husinci - Řeži
pravidelnou hlídkovou činnost v režimu dopoledním, odpoledním a v době víkendu nočním.
Strážníci se také zaměřili na kontrolu rychlosti v Husinci - Řeži. Bylo prováděno měření
v lokalitě Hlavní v dolní části Řeže. Také se strážník okrskář zaměřil na porušování značky
vedoucí k Základní škole i na porušování zákazu zastavení u ÚJV. Strážníci okrskáři
kontrolovali lávku vedoucí k železniční stanici a okolí.
V červnu od 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 stoupa
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. Obce Zdiby, Husinec a město Klecany koordinují veškerou činnost.
Rozvážením jídla, pití a benzínu. 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 rabovaní v oblasti zaplavených Zdiby, Klecánek a Husince. Přesto
bylo zajištěno několik podezřelých.
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Dne 3.7.2013 byla vyslána hlídka Obecní policie Zdiby do ulice K Lomu, kde
nacouvala dodávka do rozvaděče elektrického vedení a řidič z místa odjel. Na místě byli
zajištěni svědci události. Informace o poškození elektrického rozvaděče byla předána na
Obecní úřad Husinec.
Dne 23.7.2013 hlídka Obecní policie Zdiby jednala s paní místostarostkou obce
Husinec ohledně stížností občanů na volně pobíhajícího psa, který napadá občany, jejich děti
a zvířata v obci. Bylo sjednáno, že hlídka OP Zdiby se spojí s majitelem a domluví se sním
ohledně zajištění volného pobíhání psa. Ještě téhož dne hlídka OP Zdiby zkontaktovala
majitele. Celá událost byla předána na přestupkovou komisi Odolena Voda.
Dne 25.7.2013 byla vyslána hlídka do ulice Pravohradecká, kde stálo vozidlo na
zeleni. Hlídka vyzvala majitele vozidla aby ho odstranil. Ten do hodiny uskutečnil.
Dne 28.7.2013 byla hlídka opětovně vyslána do ulice Pravohradecká, kde stálo vozidlo
na komunikaci a bránilo k volnému průjezdu vozidel a záchranným složkám IZS. Majitelka
vozu byla vyzvána k odstranění vozidla z komunikace, aby nedocházelo k porušováním
zákona, kde vozidlo musí ponechat volný pruh nejméně 3m. Jelikož majitelka tak
neuskutečnila a nesouhlasila se spáchaným přestupkem, byla celá věc předána na Obecní úřad
Husinec a MěÚ Brandýs nad Labem.
V měsíci srpen se strážníci okrskáři střídali v letním provozu dovolených. Strážníci
Obecní policie Zdiby se každodenně zaměřovali na kontrolu bezdomovců, kteří se k nám
postupně přesouvají z Prahy do okolních obcí kde vybírají popelnice občanů a hledají jídlo,
zejména housky a chleba. Pravidelně byla prováděna kontrola všech autobusových zastávek,
vlakového nádraží a fotbalového hřiště, kde by mohlo dojít k porušování veřejného pořádku
Sepsala: str. Štětková Jiřina sl.č. 003

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