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-----------------------------------Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Husinec,
leden - červen 2014
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 souhrnnou zprávu o činnosti Obecní
policie Zdiby na území obce Husinec.
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 v 98 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
koordinován s výkonem služby policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha
venkov, východ se sídlem ve Vinoři.
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Leden:
Několikrát byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář převáděl děti přes hlavní komunikaci.
Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání
alkoholických nápojů mladistvím a vloupání do motorových vozidel v lokalitě Červená Skála.
Strážníci také dohlíželi na veřejný pořádek v obci Husinec a to v lokalitě obytného sídliště
Nad Údolím.
Dne 8.1.2014 v 9.28 hod. byla vyrozuměna OP Zdiby od místostarostky obce Husinec,
že v ul. Nad Údolím č.ev. 74, Řež dochází k poškozování lesa. Hlídka dorazila na místo kde
se nacházela majitelka pozemku. Do lesa se dostavila i přivolaná hlídka Policie ČR, která si
místo možného trestného činu převzala od strážníků Obecní policie Zdiby.
Únor:
V průběhu běžné hlídkové služby řešili strážníci nesprávné parkování u ÚJV Řež.
Celkem byla uložena jedna bloková pokuta a dva přestupky byly předány k řešení na Odbor
dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Několikrát byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář převáděl děti přes hlavní komunikaci. Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby
zaměřené na kontrolu podávání alkoholických nápojů mladistvím v restauraci Kozibar a U
hřiště. Strážníci pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek v obci Husinec – Řež. Také byla
kontrolována stanice vlaku.
Během měsíce únor se strážník zaměřil na oznámení od občana o otevřené plechové
garáži v ul. Akátová. Tato plechová garáž, ve které se nacházel i automobil, byla
nezabezpečena, opuštěna a měla patřit majiteli, který je již několik let po smrti. Byl v ní
spatřen i bezdomovec. Strážník z tohoto důvodu plechovou garáž provizorně zajistil a začal
dohledávat majitele, kterého by vyzval k zabezpečení. Majitel plechové garáže byl o stavu a
nutném zabezpečení garáže vyrozuměn (nový majitel po ukončeném dědickém řízení, dle
sdělení soudu).
Březen:
V průběhu běžné hlídkové služby řešili strážníci nesprávné parkování u ÚJV Řež.
Celkem byla uložena jedna bloková pokuta a tři přestupky byly předány k řešení na Odbor
dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Několikrát byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář převáděl děti přes hlavní komunikaci. Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby
zaměřené na kontrolu podávání alkoholických nápojů mladistvím v restauraci Kozibar a U
hřiště. Strážníci pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek v obci Husinec – Řež.
Dne 3.3.2014 byl na žádost místostarostky obce Husinec přítomen strážník OP Zdiby
u jednání občanů a to z důvodu slovního napadání z jejich strany.
Ve dnech 5., 18., 27.3.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
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Duben:
V průběhu běžné hlídkové služby řešili strážníci nesprávné parkování u ÚJV Řež. Dva
přestupky byly předány k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav.
Několikrát byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář převáděl děti přes hlavní komunikaci. Strážníci uskutečnili jednu sobotní noční službu
zaměřenou na kontrolu lokality Červená Skála. Strážníci pravidelně dohlíželi na veřejný
pořádek v obci Husinec – Řež. Také byla kontrolována stanice vlaku.
Dne 24.4.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
Květen:
Několikrát byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde
strážník okrskář převáděl děti přes hlavní komunikaci. Strážníci uskutečnili sobotní noční
služby zaměřené na kontrolu podávání alkoholických nápojů mladistvím v restauraci Kozibar
a U hřiště a vloupání do motorových vozidel. Strážníci pravidelně dohlíželi na veřejný
pořádek v obci Husinec – Řež. Byla provedena i kontrola cyklistů na přítomnost alkoholu.
Ve dnech 14., 22., 30.5.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
Místostarostka obce Husinec telefonicky oznámila na služebnu OP Zdiby poškození
místní lesní školky. Došlo k pomalování, poškození objektu lesní školky z důvodu možného
spáchání trestního činu byla paní místostarostka odkázána na PČR Odolena Voda.
Červen:
V průběhu běžné hlídkové služby řešili strážníci nesprávné parkování u ÚJV Řež. Dva
přestupky byly předány k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav.
Několikrát byla provedena ranní kontrola u Základní školy Husinec, kde strážník
okrskář převáděl děti přes hlavní komunikaci. Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby
zaměřené na kontrolu podávání alkoholických nápojů mladistvím a vloupání do motorových
vozidel. Strážníci pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek v obci Husinec – Řež.
Strážníci Obecní policie Zdiby, policisté z Obvodního oddělení Policie ČR, Odolena
Voda, hasiči z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Neratovice,
pracovníci Českého červeného kříže, učitelé ze Základní a mateřské školy v Husinci - Řeži
uspořádali dne 4.6.2014 "Den bezpečnosti pro děti".
Dne 5.6.2014 ve 13:15 hod., byla OP Zdiby požádána OO PČR Odolena Voda o
součinnost ve věci prověření oznámení občanky na linku 158, páchání trestného činu v ul.
Pravohradecká, Husinec – Řež. O pár minut později telefonicky oznámila místostarostka obce
Husinec – Řež, že vyslala pracovníky technických služeb do ul. Pravohradecká aby u
dětského hřiště navrátili kameny chránící dětské hřiště zpět na původní místo. Následně zde
došlo ke slovnímu napadení těchto pracovníků. Z tohoto důvodu se pracovníci vrátili zpět na
obecní úřad a práci nedokončili. Hlídka OP se dostavila na Obecní úřad do Husince a
okamžitě byla odvolána k naléhavějšímu případu požáru rodinného domu v Husinci. Z tohoto
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, Město Klecany, Obec Husinec – Řež, Obec Větrušice.

důvodu nebylo možné prověřit oznámení v ul. Pravohradecká o čemž byla vyrozuměna PČR
Odolena Voda. V tuto dobu volala i oznamovatelka na služební mobilní telefon strážníků a
dožadovala se hlídky OP Zdiby do ul. Pravohradecká. Oznamovatelka byla s tímto též
srozuměna a byla informována, že se prověření oznámení bude řešit následující den v 9.00
hod.
Dne 5.6.2014 ve 14.13 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o požáru
rodinného domu v Husinci. Hlídka strážníku provedla násilný vstup přes okno do nemovitosti,
hasicím přístrojem začala hasit hořící kuchyňskou linku a zajistila popáleného mladého muže.
Strážníci vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje a navigovali
hasičské jednotky k požáru. Na místě zasahovaly jednotky hasičů z Neratovic, Husince, Aera
Vodochody, policisté z Obvodního oddělení Libčice nad Vltavou, posádka záchranné služby
ze stanoviště Brandýs nad Labem a vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, Kladno.
Dne 6.6.2014 v 9.00 hod. se hlídka OP Zdiby dostavila na Obecní úřad Husinec.
Následně se hlídka přesunula do ul. Pravohradecká., Husinec. Zde zajišťovala místní
záležitosti veřejného pořádku, ochranu, bezpečnost osob a majetku při práci komunálního
bagru, který řídil pracovník technických služeb obce Husinec. Následně zde došlo k
služebnímu zákroku a zranění dvou strážníků. V 9.42 hod. požádal vedoucí Obecní policie
Zdiby tísňovou linku "155" Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o pomoc. Na
místě zasahovala dvě vozidla Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a obvodní
policisté. Kriminalisté Policie ČR, Praha – venkov případ vyšetřují pro podezření z trestného
činu „Násilí proti úřední osobě“.
Během prvního týdne měsíce června bylo při hlídkové činnosti zjištěno, že před
autobusovou zastávkou Husinec – samota směrem z Klecan do Husince chybí dopravní
značení B20a (nejvyšší dovolená rychlost) a B21a (zákaz předjíždění). Toto bylo zpracováno
a předáno Obecnímu úřadu Husinec k zajištění příslušných kroků.
Dne 12.6.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.
Obecní polici Zdiby byla požádána Obecním úřadem Husinec o součinnost ve věci
dlouhodobě odstaveného vozidla. Strážník provedl lustraci vozidla a zjištěné informace
poskytl zpět Obecnímu úřadu Husinec.
za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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