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250 65 Sedlec
---------------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Sedlec - rok 2014
Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 151237/2012/KUSK, uzavřené
mezi obcí Zdiby a obcí Sedlec 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 Sedlec.
Strážníci Obecní policie Zdiby provádějí nepravidelnou kontrolu veřejného pořádku v
obci Sedlec v celkové délce 4 hodiny měsíčně a to při výkonu běžné hlídkové služby v celé
své územní působnosti.
Obecní policie Zdiby obdržela koncem roku 2014 informaci, že zvažujete ukončit naši
spolupráci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Zdiby, Sedlec a to z důvodu
nedostatku finančních prostředků. V případě, že dojde k ukončení této spolupráce musíme
upozornit na následující skutečnosti. Dojde-li k dopravní nehodě na nájezdu (ze Zdib) a
sjezdu z dálnici D8 (ze Zdib na Líbeznice, Zdiby) a komunikaci číslo 9 vedoucí na silniční
obchvat obce Líbeznice, vše v katastrálním území Sedlec nebudou strážníci Obecní policie
Zdiby oprávněni zde usměrňovat provoz. Veřejný pořádek a silniční dohled přestaneme u Vás
pravidelně zajišťovat. Rovněž telefonické oznámení od občanů, Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru ČR ve vztahu k zásahu, úkonu na území obce Sedlec budeme muset
odmítat.
V roce 2014 - udělili strážníci ve své územní působnosti blokové pokuty a to v
celkové výši 44 200 - Kč. Bylo nařízeno 9 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na
místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 368 písemností (úřední záznamy, oznámení
uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních
soudů, Policie ČR a NBÚ). Celkem bylo zajištěno 46 zatoulaných zvířat, 12 osob bylo
převezena na záchytnou stanici, 5 hledaných osob bylo předvedeno na Policii ČR, byla
nalezena 2 hledaná vozidla, bylo oznámeno 13 zjištěných trestných činů, bylo předáno 91
přestupků a správních deliktů. Počet výjezdů strážníků na žádost různých útvarů Policie ČR
byl 171. Finanční náklady na činnost obecní policie včetně přijaté dotace (povodně) od
Krajského úřadu Středočeského kraje byly 3 038 000, - Kč.
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Tři strážníci absolvovali prolongační kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti a
vykonali zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Jeden strážník absolvoval kurz pro
členy povodňových orgánů obcí a kurz povodňové plány, lokální a výstražné systémy. Dva
strážníci absolvovali kurz Integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva v podmínkách
územně samosprávných celků a to na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jeden strážník
dokončil vysokoškolské studium v oboru ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského
inženýrství ČVUT. Jeden strážník vykonal zkoušku na Státní plavební správě. Čtyři strážníci
se pravidelně účastnili tréninku "Jak se efektivně chránit" s instruktory EWTO.CZ. Tři
strážníci absolvovali kurz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje "Základní
neodkladná resuscitace včetně AED pro složky IZS".

Zajímavé události řešené OP Zdiby na území obce Sedlec :
Dne 21.1.2014 v 11.45 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna, že Policie ČR Praha přijala
oznámení o znečištění sjezdu z dálnice D8 (katastrální území Sedlec) ve směru z Prahy na
Zdiby. Hlídka strážníků na komunikaci nalezla vysypanou hlínu a cihly. OP Zdiby
vyrozuměla cestmistra ŘSD a událost zaznamenala do Národního dopravního informačního
centra.
Dne 11.4.2014 v 11.54 hod. požádal starosta obce Sedlec Obecní policie Zdiby o
poskytnutí pomoci při znečištění komunikace vyteklým motorovým olejem. Hlídka strážníků
na místě vypátrala řidiče vozidla České pošty, který poškodil olejovou vanu o víko kanálu a
vyrozuměla Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.
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
záchranné služby Středočeského kraje, autohlídka strážníků, obvodních policistů, dálničních
policistů, dopravních policistů a jednotka profesionálních hasičů z Neratovic.
Dne 28.6.2014 ve 22.35 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána Policií ČR, Praha
venkov o zajištění místa dopravní nehody se zraněním a řízení dopravy na křižovatce u sjezdu
z dálnice D8, Zdiby, Sedlec. Na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba a policisté z
Dopravního inspektorátu Policie ČR Praha venkov.
Dne 5.8.2014 v 16.28 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o pomoc starostou
obce Sedlec. U střechy místních potravin se nachází "hnízdo sršňů" a ohrožuje občany.
Strážníci z místa vyrozuměli Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Společný zásah
chemií provedli zdibští strážníci a hasiči z Neratovic. Strážníci disponují spreji Biolit turbo s
podchlazovacím účinkem, dosahem až 5 metrů a spreji Raid s okamžitým účinkem.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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