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ZDIBY
Obec Větrušice
Starostka Soňa Zádová
Vltavská 14
250 67 Větrušice
------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Větrušice –
rok 2013
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 172824/2009/KUSK/OVV/CHA,
uzavřené mezi obcí Zdiby a obcí Větrušice 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 obce Větrušice.
Strážníci Obecní policie Zdiby provádějí nepravidelnou kontrolu veřejného pořádku
na území obce Větrušice a to v celkové délce 4 hodiny měsíčně. Obecní policie Zdiby
zajišťuje ve své územní působnosti čtrnáctihodinovou každodenní hlídkovou službu a to
zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo noční služba plánována nepravidelně.
Navíc strážníci zajišťují úřední hodiny, zpracovávají administrativu, předvolávají občany
k podání vysvětlení, provádějí údržbu techniky atd.
Bohužel z personálních důvodů nevykonává Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena
Voda na našem území každodenní hlídkovou službu již cca 6 let. Proto na některé oznámení
občanů na tísňovou linku „158“ vyjíždějí strážníci OP Zdiby, protože Policie ČR nemá
volnou hlídku. Také před mnoha lety bylo zrušeno oddělení hlídkové služby Policie ČR Brandýs nad Labem. V dohledné době a to i přes masivní nábor k Policii ČR nedojde k
zavedení hlídkové služby. Službu na obvodním oddělení zajišťují dva a až tři policisté. Z toho
jeden vykovává funkci dozorčího a ostatní hlídku. Tato hlídka nezajišťuje hlídkovou službu
jak OP Zdiby, ale vyjíždí na případy v oblasti trestné činnosti, zpracovává spisy a eskortuje k
soudu a do věznic. V roce 2013 vyjížděli strážníci OP Zdiby (ve své územní působnosti) ve
192 případech na prověření oznámení na základě žádosti od Policie ČR.
Roční náklady na zajištění činnosti Obecní policie Zdiby v celé územní působnosti
jsou ve výši 2 538 000, - Kč (platy, odvody, pohonné hmoty, údržba vozidel, elektřina, plyn,
vodné a stočné, telefonní poplatky, administrativní pomůcky, údržba a obnova techniky,
internet, poplatky za připojení do evidence řidičů, uniformy, výzbroj, střelnice atd.). Měsíční
náklady na zajištění činnosti OP Zdiby jsou ve výši 211 500 -Kč. Roční náklady na strážníka
jsou ve výši 634 500, - Kč.
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.

Zajímavé události řešené OP Zdiby na území obce Větrušice :
Dne 4.11.2013 v 9.50 hod. projížděla autohlídka Obecní policie Zdiby po komunikaci
z Klecan do Větrušic a náhle spatřila vozidlo, které narazilo čelně do stromu. Ve spolupráci s
dalším řidičem začala hlídka obecních strážníků poskytovat vážně zraněnému řidiči první
pomoc a to za pomoci záchranářského batohu Gemma. Strážník řidiči znehybnil krčí páteř
stavitelným fixačním límcem. Vedoucí OP Zdiby vyrozuměl postupně Zdravotnickou
záchrannou službu Středočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a
Policii ČR.
Dne 1.6.2013 od 15.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili dětského dne
v obci Větrušice a to ve spolupráci s paní starostkou Soňou Zádovou. Strážníci předvedli svoji
techniku a výstroj, neprůstřelnou vestu premier, taktickou vestu, rakouské zbraně Glock,
taktické příslušenství pro Glock od izraelské firmy K.P.O.S.
Dne 13.4.2013, se v našem regionu uskutečnila sobotní noční "Bezpečnostně dopravní
akce" strážníků OP Zdiby, OP Líbeznice, policistů z Obvodního oddělení Policie ČR Odolena
Voda, kriminalistů a dopravních policistů z Policie ČR Praha venkov, východ. Celkem bylo
společnými součinnostními hlídkami zkontrolováno 78 osob, bylo provedeno 71 dechových
zkoušek na alkohol, bylo uloženo 6 pokut a zadrženi 3 řidiči, kterým byl udělen trest zákazu
řízení.
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