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250 67 Větrušice
------------------------------Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Větrušice – rok 2015
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 dvanáctihodinovou 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.
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.
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.
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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“.
V měsíci červnu se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili dětského dne v obci a to
ve spolupráci s paní starostkou Soňou Zádovou. Na stánku strážníků si děti vyzkoušely
dopravní testy a hledaly čip u pejska za pomocí čtečky. Také byl předveden policejní
motocykl s vybavením a to včetně defibrilátoru.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
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