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Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
leden - červen 2014
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, předkládám souhrnnou zprávu o činnosti Obecní
policie Zdiby na území města Klecany.
Dle § 27, odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a v souladu s § 17 vyhlášky
MV ČR č. 418/2008 Sb. kterou se provádí zákon o obecní policii, zpracovává obec celkové
statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR za kalendářní rok do konce měsíce února
následujícího roku za celou obecní policii. V příloze Vám zasíláme statistiku za rok 2013.
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. Strážníci také plní úkoly na základě uzavřené
Koordinační dohody dle zákona o Policii ČR. Od začátku roku 2014 vyjížděli ve své územní
působnosti zdibští strážnici ve 104 případech na žádost Policie ČR.
Obecní policie Zdiby se nově připojila do Centrálního registru jízdních kol pro ČR.
CEREK byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se
výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní
kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě
identifikovat. V případě nálezu obecní policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele
nalezeného jízdního kola. V České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000
jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených
jízdních kol je však až 3x vyšší.
Strážníci OP Zdiby ve své územní působnosti provádějí nepravidelné měření rychlosti
a dozor na přechodech u Základních a mateřský škol. Silniční dohled strážníků je
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koordinován s výkonem služby policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha
venkov, východ se sídlem ve Vinoři.
Leden:
Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského,
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu.
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
Na Městský úřad Klecany byla také předána spisová dokumentace k dohledanému vraku v ul.
Pionýrská, Klecany.
Dne 2.1.2014 ve 12.15 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost
Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda o prověření možného požáru v Klecanech v
části Drasty. Na místo byla vyslána autohlídka Obecní policie Zdiby. Na místě bylo zjištěno,
že nájemník statku vyklízí nebytové prostory a pálí dřevo na ohništi.
Dne 6.1.2014 v 15.24 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost
operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o "řízení dopravy" na
křižovatce Zdibsko x V Honech a to na komunikaci č. 608, Klecany při vyprošťování
zapadlého nákladního vozidla. V ranních hodinách projížděl řidič kamionu křižovatkou a v
důsledku náledí sjel do pole. Na místo byla povolána těžká vyprošťovací technika a
komunikace č. 608 musela být v rámci bezpečného vyproštění na cca 45 minut zcela
uzavřena. Jeden z řidičů nerespektoval rozsvícené modré majáky a nápisy STOP a zrcátkem
srazil strážníka a z místa ujel. Druhý agresivní řidič se rozhodl předjet celou zastavenou
kolonu a došlo ke střetu zastavovacího terče strážníka s karoserií vozidla.
Dne 20.1.2014 byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost PČR Odolena Voda
ve věci prověření údajného kácení stromů v lese na Černé skále. Na místě bylo zjištěno, že tři
muži v lese řežou popadané větve a čistí pozemek, toto měli domluveno s majitelem. Hlídka
OP Zdiby vyrozuměla majitele, který celou věc potvrdil.
Dne 22.1.2014 v 16.10 hod. se na Úřadovnu OP Zdiby dostavil muž s pobytem na
městské ubytovně v Klecanech, který nalezl v příkopu rozstříhané registrační značky.
Strážníci zjistili, že registrační značky nebyly odcizené.
Únor:
Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského,
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu.
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
V průběhu běžné hlídkové služby řešili strážníci nesprávné parkování a porušení
veřejného pořádku. Jeden přestupek v dopravě byl předán k řešení na Odbor dopravy
Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Druhý přestupek „veřejné pohoršení“
byl vyřešen blokovou pokutou ve výši 1 000, - Kč, na místě nezaplacenou.
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Dne 5.2.2014 přijala Obecní policie Zdiby oznámení od místostarosty Klecan, že v ul.
Na Vršku je problém s průjezdem. Tato ulice je sama o sobě úzká, při vyvážení odpadu měla
svozová společnost TKO velký problém kvůli pravidelně parkujícímu osobnímu vozidlu na
pozemní komunikaci. Strážník OP Zdiby tento přestupek zpracoval a postoupil příslušnému
správnímu orgánu k řešení.
Dne 18.2.2014 v 17.41 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňové oznámení, že na
komunikaci Formanská, Zdiby ve směru na Prahu leží člověk. Hlídka strážníků na místě
nalezla muže slovenské národnosti z Klecan a to pod vlivem alkoholu. Poté byla provedena
dechová zkouška s výsledkem 3.19‰ alkoholu. Muž byl strážníky převezen do příslušného
zařízení. Po vystřízlivění bylo s mužem projednáno jeho protiprávní jednání.
Dne 19.2.2014 v 11.10 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, stanicí Neratovice při lokalizování
místa požáru ve skalách u řeky Vltavy a to mezi Klecany a Prahou. Na místě zasahovala
jednotka hasičů ze stanice Neratovice a Argentinská, policisté z místního oddělení PČR
Kobylisy a strážníci Obecní policie Zdiby. Požár lesního pozemku byl nalezen ve skalách cca
300 metrů od konce zdibské cyklostezky. Prověřováním bylo zjištěno, že se jednalo o pálení
křovin pracovníky lesní správy.
Dne 28.2.2014 v 13.57 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", Klecany, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který
odcizil 2 ks značkových brýlí. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc
projednat v blokovém řízení. Strážníci autohlídky následně uložili blokovou pokutu.
Březen:
Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského,
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu.
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
V měsíci březnu strážníci řešili nedodržování povolené rychlosti a drobné krádeže
v průmyslovém parku D8. Za nedodržení povolené rychlosti bylo celkem uloženo 5
blokových pokut. Z toho 3 x 1 000, - Kč na místě zaplacených a 2 x 1 000, - Kč na místě
nezaplacených. Za drobné krádeže byly celkem uloženy 2 blokové pokuty ve výši 2 x 1 000,
- Kč na místě nezaplacené.
Na Městský úřad Klecany byla předána spisová dokumentace k dohledanému vraku
v ul. V Mexiku.
Ve dnech 4., 12., 13., 21, 28.3.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené
rychlosti.
Dne 2.3.2014 v 15.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na vale mezi
fotbalovým hřištěm a garážemi v Klecanech hoří tráva a oheň se postupně přesouvá k
nemovitostem. Jako první na místo dorazila strážnice OP Zdiby kontrolovala oheň až do
příjezdu hasičů z Neratovic, Klecan a Policie ČR - Odolena Voda.
Dne 4.3.2014 v 13.59 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který
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odcizil značkové triko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc
projednat v blokovém řízení. Strážník motohlídky následně uložil blokovou pokutu.
Dne 5.3.2014 ve 12.18 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který
odcizil pásek značky "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc
projednat v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.
Dne 14.3.2014 přijala OP Zdiby oznámení od místostarosty Klecan o nevhodném až
nebezpečném parkování vozidel v ul. Do Kaštan. Na toto se strážníci OP Zdiby zaměřili a
přestupky vyřešili.
Dne 21.3.2014 od 7.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ochranu,
bezpečnost osob při výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí, nenavazování
kontaktů s oprávněným a to v lokalitě Na Sídlišti, v Klecanech. Vykázání prováděl
vykonavatel Okresního soudu Praha - východ. Veřejný pořádek nebyl narušen.
Dne 23.3.2014 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním
oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" byl nahlášen nález batohu
s osobními doklady na zastávce ČSAD u parku ve Zdibech. Strážník následně batoh zajistil,
zpracoval úřední záznam a kontaktoval majitelku z Klecan.
Dne 24.3.2014 v 10.49 hod. vyrozuměl starosta města Klecany obecní strážníky ze
Zdib, že v lokalitě u lékárny v Klecanech leží v osobním vozidle zn. Renault člověk bez
známek života. Hlídka strážníků se okamžitě dostavila na místo a zjistila, že ve vozidle bydlí
nezraněný muž "bez domova", který tvrdě spal po noční brigádě v Praze!
Dne 24.3.2014 ve 14.36 hod. zastavila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby
nákladní vozidlo tovární značky AVIA s vlekem, ze kterého padala sláma a to na komunikaci
č. 608 od Klíčan do Zdib. Pracovníci Zoologické zahrady hl. m. Prahy převážející náklad
vozovku poté uklidili a krycí plachty lépe zabezpečili dalšími provazy.
Dne 29.3.2014 v 17.47 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost
Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda. Na tísňovou linku "158" bylo nahlášeno, že
v lokalitě Přemyšlenská, Klecany, Klecánky se nachází muž s mačetou, je pod vlivem
návykových látek a ohrožuje občany. Na místo byla okamžitě vyslána autohlídka zdibských
strážníků a obvodních policistů. Muž s mačetou nebyl strážníky a policisty v Klecánkách
nalezen.
Duben:
Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského,
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu.
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
Na Městský úřad Klecany byla také předána spisová dokumentace k dohledané skládce.
V měsíci dubnu strážníci řešili nesprávné parkování, nedodržování povolené rychlosti
a drobné krádeže v průmyslovém parku D8. 15 přestupků v dopravě bylo předáno k řešení na
Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
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Za nedodržení povolené rychlosti byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 1 000, - Kč,
na místě zaplacená. Za drobné krádeže byly celkem uloženy 2 blokové pokuty ve výši 2 x
1 000, - Kč na místě nezaplacené.
Dne 24.4.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
Dne 2.4.2014 v 9.40 hod. projížděla hlídka Obecní policie Zdiby lokalitou Klecánky a
spatřila převozníka, který se marně pokoušel vylovit tonoucího psa z Vltavy. Na místě poté
zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Roztok, Neratovic a hlídka Obecní policie
Zdiby. Zmatený pes se zachránil a utekl z místa zásahu do lesa.
Dne 3.4.2014 v 14:05 hod. byla hlídka OP Zdiby vyrozuměna oznamovatelem o
pokusu mladého muže spáchat sebevraždu v ul. U Lékarny. Na místě bylo zjištěno, že mladý
muž je již pod dohledem své matky, která hlídce sdělila, že se léčí na psychiatrii a takovýto
pokus nebyl první.
Dne 4.4.2014 ve 22:00 hod. přijala OP Zdiby telefonické oznámení od muže, který již
několik dní pohřešoval svého otce. Nebral telefony, a když se muž vydal na adresu svého
otce, ul. V Honech zjistil, že doma není a nevzal si sebou peníze ani doklady. Na místo se
dostavila hlídka OP Zdiby, vyrozuměla o celé situaci OO PČR Odolena Voda a vydala se do
okolí staršího muže hledat s negativním výsledkem.
Dne 8.4.2014 v 15.47 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení od
občana, že se v Klecanech u fotbalového hřiště nachází opuštěné vozidlo TAXI. Strážník za
pomoci mobilního terminálu na místě zjistil, že vozidlo je v pátrání a vyrozuměl Policii ČR.
Odcizené vozidlo bylo strážníkem střeženo až do příjezdu policistů.
Dne 10.4.2014 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o vážné dopravní
nehodě osobního vozidla a motocyklu s několika zraněnými na komunikaci V Honech,
Klecany. Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému, Zdravotnická
záchranná služba Středočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Neratovice, policisté a strážníci.
Dne 11.4.2014 v 7:30 hod. byla hlídka OP Zdiby přítomna u ředitele Základní školy v
Klecanech a to po předchozí žádosti PČR Odolena Voda. Žádali o součinnost ve věci
předvedení osoby z důvodu nedostavování se k výslechu kvůli zanedbávání povinné školní
docházky. Toho dne se měla matka dítěte dostavit do ředitelny v 8:00 hod., strážníci OP
Zdiby byli na místě a matku dítěte převezli k výslechu na OO PČR Odolena Voda.
Dne 23.4.2014 ve 12.05 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil
džínové kalhoty. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v
blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.
Dne 25.4.2014 v 11.58 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil
značkové tričko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat
v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.
Dne 29.4.2014 v 11.38 hod. byla Obecní police Zdiby požádána o pomoc Obvodním
oddělením Policie ČR -Odolena Voda. Na komunikaci č. 608 u křižovatky Klecany x Sedlec
došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovaly tři posádky Zdravotnické
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záchranné služby Středočeského kraje, autohlídka strážníků, obvodních policistů, dálničních
policistů, dopravních policistů a jednotka profesionálních hasičů z Neratovic.
Dne 30.4.2014 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled
a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena
kontrola v Husinci, Větrušicích a v Klecanech.
Dne 30.4.2014 v 15:20 hod., se na Úřadovnu OP Zdiby dostavila žena, která se
zdržuje na adrese Dolní Kasárna, Klecany a nahlásila ztrátu cestovního pasu. Strážník OP
Zdiby vše zadokumentoval z důvodu možného zneužití dokladu.
Květen:
Strážníci uskutečnili jednu sobotní noční službu zaměřenou na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského,
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu.
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
V měsíci květnu strážníci řešili nesprávné parkování a nedodržování povolené
rychlosti. 10 přestupků v dopravě bylo předáno k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Za nedodržení povolené rychlosti byly celkem uloženy 4 blokové pokuty. Z toho 1 x 1
000, - Kč na místě zaplacená a 3 x 500, - Kč na místě nezaplacená.
Ve dnech 13., 21., 29.5.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
Dne 15.5.2014 od 8.00 hod. strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s učitelským
sborem Základní školy v Klecanech uspořádali pro zdejší žáky "Dopravní hřiště"s plněním
různých disciplín. Dopravní značky vyrobili zdibští strážníci svépomocí. Celkem bylo
spotřebováno např. dva pytle betonu, 27 květináčů a dřevěných tyčí.
Dne 26.5.2014 v 8.05 hod. byla Obecní police Zdiby požádána o pomoc Obvodním
oddělením Policie ČR - Odolena Voda. Na komunikaci č. 608 u křižovatky Klecany, Klíčany,
Sedlec došlo opětovně k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovaly dvě
posádky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, autohlídka strážníků, obvodních
policistů, dopravních policistů a jednotka profesionálních hasičů z Neratovic.
Červen:
Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského,
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu.
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
V měsíci červnu strážníci řešili nesprávné parkování a nedodržování povolené
rychlosti. 3 přestupky v dopravě (nesprávné parkování) a 1 přestupek (nedodržení povolené
rychlosti) byly předány k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav.
Ve dnech 3., 11.6.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
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Dne 2.6.2014 se na služebnu OP Zdiby dostavil muž, který bydlí v Klecanech ul.
V Honech a nahlásil poškození vozidla. V noci ze dne 31.5. na 1.6.2014 muži někdo urazil
levé zrcátko u vozidla a pravé poškodil. Tato situace se nestala poprvé, vozidlo muži záměrně
někdo ničil a propichoval gumy. Strážníci se během noční hlídkové služby zaměří na kontrolu
této lokality.
Dne 13.6. 2014 bylo hlídce OP Zdiby nahlášeno poškození mostu v Klecánkách. Po
příjezdu hlídky OP Zdiby na místo bylo zjištěno, že most přejíždělo osobní vozidlo s dlouhým
vlekem, kterým poškodil pozemní komunikaci. Strážník OP Zdiby zjistil totožnost řidiče
vozidla, kterou poté poskytl starostovi města k dalšímu řešení.
Dne 14.6.2014 od 8.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek
a "first responder AED" moto hlídku při konání mototuristické soutěže historických vozidel
XVIII. Klecanská veteran rallye.
za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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