OBECNÍ POLICIE
Datum: 8.9.2013
Č.j.: 242/13-OP-Zdiby-WA
Přílohy:
Vyřizuje: velitel 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 strážníků OP Zdiby při povodních v červnu 2013
Dne 2.6.2013 v 5.30 hod. byl vedoucí OP Zdiby telefonicky vyrozuměn správcem
mola v lokalitě Vltavská, Roztocká, že hladina řeky Vltavy rychle stoupá, dochází k zaplavení
cyklostezky a zaparkovaných vozidel. Správci se nedaří molo odtáhnout ze zatopeného území.
O mimořádné události bylo vedoucím OP Zdiby vyrozuměno Operační středisko Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, místostarosta obce Zdiby a velitel jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Zdiby. Místostarosta obce Zdiby informoval starostku obce Zdiby
a svolal povodňovou komisi obce Zdiby.
V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném
systému orgány obce se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně
obyvatelstva. Dle § 1, odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii je obecní policie
orgánem obce Zdiby a strážníci se okamžitě zapojili do záchranných prací.
Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č.
239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi Obecní policií Zdiby a Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007 a proto byla povolána dle § 74, zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách k povodňovým záchranným pracím a to povodňovým orgánem dle
§ 77, odst. 3, písm.a), č. 254/2001 Sb. o vodách. Dle § 76, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách prováděl vedoucí OP Zdiby (zastupitel obce Zdiby a člen povodňové komise obce
Zdiby a města Klecany) fotografickou dokumentaci o průběhu povodně.
Dle § 16, písm. d), zákona o integrovaném záchranném systému místostarosta obce
Zdiby vyzval vedoucího OP Zdiby k poskytnutí technické věcné pomoci (přídavné motory a
dodávkové vozidlo) k okamžitému nasazení záchranného člunu Dingy 460 (nosnost 1 500 kg,
počet osob 7) ve vlastnictví obce Zdiby - OP Zdiby při provádění záchranných, likvidačních
prací a ochraně obyvatelstva.
Od 2.6.2013, 5.30 hod. do 11.6.2013, 19.00 hod. se strážníci OP Zdiby podíleli na
záchranných pracích a ochraně obyvatelstva. Od 12.6.2013, 7.00 hod. do 28.6.2013, 18.00
Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014, tel./fax.: 284 682 669
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.
Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

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.
Dne 2.6.2013 ve 13.10 hod. byl do Klecánek převezen záchranný člun OP Zdiby.
Záchranný člun OP Zdiby byl spuštěn na vodu a bylo zahájeno informování občanů
ozvučovacím systém. Následně probíhala nepřetržitá dobrovolná evakuace občanů na
záchranném člunu OP Zdiby z postupně zaplavovaných nemovitostí. Také bylo postupně
evakuováno na záchranném člunu OP Zdiby pracoviště Povodí Vltavy, Klecánky. Na místo se
dostavil řídící důstojník HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník a dle § 19, zákona č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému nebyl v místě nasazení ustanoven velitel
zásahu složek IZS a bylo dohodnuto, že řízení součinnosti složek IZS převezme v této oblasti
vedoucí OP Zdiby dle § 19, odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném
systému.
Na záchranném člunu OP Zdiby byly dne 2.6.2013 evakuovány v 19.00 hod. 4 osoby
(3 dospělí, 1 dítě) a pes ze zaplavené obydlené chatové oblasti ve Zdibech (za tůněmi ve
směru do Troji). Jeden z těchto občanů vyrozuměl tísňovou linku 112, že situaci nezvládají a
potřebují zachránit. Ve 19.50 hod. bylo ze záchranného člunu OP zajišťováno převázání lodí
přívozu a odtažení do bezpečné lokality.
Dne 2.6.2013 od 21.00 hod. vyhlásila Vláda ČR nouzový stav v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb.o bezpečnosti České republiky. Vedoucí OP Zdiby seznámil
podřízené strážníky s vyhlášeným stavem nouze a z platným krizovým opatřením a možným
omezením občanských práv.
Dne 3.6.2013 od 8.00 hod. zasedala na MÚ Klecany společná povodňová komise za
účasti starosty a místostarosty Klecan, místostarosty Zdib, ředitele ZŠ Klecany, správce
kasáren, velitele JSDH Klecany a Karla Berana. Komise se scházela i v dalších dnech a byla
rozšířena o další členy - vedoucího a zástupce Policie ČR - Odolena Voda.
Od 3.6.2013 do 11.6.2013 prováděl vedoucí OP Zdiby na záchranném člunu
každodenní monitoring situace se členy povodňové komise města Klecany, obce Zdiby,
vedením Policie ČR Praha venkov, východ. Se členy jednotky dobrovolných hasičů města
Klecany byl na záchranném člunu OP Zdiby prováděn soupis občanů, kteří se nacházejí v
zatopených nemovitostech v Klecanech a Zdibech. Na záchranném člunu OP Zdiby bylo
těmto občanům rozváženo jídlo, hygienické potřeby, elektrocentrály, benzín. U jedné starší
občanky byl pravidelně vedoucím OP Zdiby kontrolován její vážný zdravotní stav. U
záchranného člunu OP došlo několikrát po vydatném dešti k poškození technologie
výstražného zvukového a světelného zařízení. K poškození předních výstražných světel na
kapotě došlo i u osobních vozidel OP. Dne 6.6.2013 došlo při převozu elektrocentrál na
záchranném člunu OP Zdiby k protržení člunu o potopený ostnatý drát plotu, došlo k
poškození vrtule manévrovacího elektromotoru a k přehřátí benzínového motoru (ucpání
chlazení znečištěnou vodou, bahno). Vedoucí OP Zdiby prováděl objednávání náhradních dílů
a samotné opravy svépomocí.
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Dne 10.6.2013 Ústřední povodňová komise zakazuje plavbu všech plavidel na všech
vodních plochách v územích s vyhlášeným druhým a třetím stupněm povodňové aktivity s
výjimkou záchranných a likvidačních prací. Vedoucí OP Zdiby na záchranném člunu OP
Zdiby a ve spolupráci s autohlídkami Policie ČR Praha venkov, východ prováděl kontrolu
dodržování tohoto zákazu.
Dne 11.6.2013 Ústřední povodňová komise svým usnesením doporučuje vládě,
krajským a místním povodňovým komisím, respektive reprezentacím, aby vedle záchranných
a likvidačních prací již nyní činily všechny potřebné kroky k obnově, respektive posílení
připravenosti na možné povodňové ohrožení. O tomto usnesení byl informován místostarosta
obce Zdeněk Jurkeník, který je zastupitelstvem obce pověřen správou majetku obce Zdiby.
Dne 28.6.2013 vláda ČR uveřejnila výsledky jednání v Evropské unii dne 27.6.2013.
Při likvidaci následků povodní a na následná preventivní opatření, včetně investic v oblasti
prevence bude možno využít evropské fondy. Vedoucí OP Zdiby, zastupitel obce bude
sledovat příslušné dotační programy zaměřené na možné preventivní opatření a nákup
techniky.
Dne 28.6.2013 od 24.00 hod. byl rozhodnutím vlády ČR zrušen ve Středočeském kraji
nouzový stav.
Posílení připravenosti na možné povodňové ohrožení:
Návrh:

Řešení:

zakoupení základního motoru na člun OP
držení zásob náhradních dílů pro VRZ člun
přepravní vlek na člun nemá RZ
nový přepravní vlek s RZ
záložní menší nafukovací, hliníkový člun
velký nafukovací, hliníkový člun s konzolou
silný motoru 60 HP s turbínou
zakoupit vysílačky pro povodňový štáb Klecan
vybavit členy JSDH Klecany vysílačkou
nepromokavé pracovní bundy pro strážníky
vybudovat sjezd pro člun pod zastávkou
zadní stezka pro pěší
speciální vozík pro převoz centrál po stezce
zázemí pro zasahující složky IZS, štáb
zajistit oběd i pro strážníky na místě

motor 5 HP byl zakoupen obcí Zdiby
díly zakoupeny obcí Zdiby
nelze vybavit RZ, vyroben svépomocí
možno řešit v rámci rozpočtu OP 2014
možno řešit v rámci rozpočtu OP 2014
čekat na možný dotační program
čekat na možný dotační program
zajišťuje velitel JSDH Klecany
zajišťuje velitel JSDH Klecany
bundy zakoupeny obcí Zdiby
přislíbeno starostou Klecany
přislíbeno místostarostou Klecan
přislíbeno místostarostou Klecan
zajišťuje velitel JSDH Klecany
přislíbeno obcí Zdiby

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
člen povodňové komise
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