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Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
červenec - prosinec 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 zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na
území města Klecany.
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
převezeno 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.
Strážníci pravidelně zajišťují v ranních hodinách bezpečné přecházení žáků po
přechodu pro chodce na komunikaci Čsl. armády v Klecanech. Také provádějí nepravidelné
měření rychlosti vozidel ve stanovených úsecích a řeší drobné krádeže v průmyslovém parku
D8. Ve spolupráci s panem místostarostou Klecan dohledávají postupně vlastníky vraků
v Centrálním registru vozidel. Strážníci se několikrát na Městském úřadě Klecany pokoušeli
identifikovat zatoulaného psa za pomoci čtečky čipů.
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V měsíci prosinci strážníci navštívili Základní školu v Klecanech a ve spolupráci
s panem ředitelem uskutečnili na druhém stupni krátké přednášky na téma „Bezpečné
přechází na přechodu pro chodce“, „Dodržování přepravního řádu a slušné chování
v prostředcích Pražské integrované dopravy“ a „Drobné krádeže v obchodech - přestupek,
trestný čin“. Návštěvu školy a následné přednášky iniciovali strážníci na základě stížností
řidičů autobusů a pracovníků místních obchodů.
Velkým problémem pro obce je skutečnost, že záchytná stanice Bulovka již nebere
„pacienty pod vlivem alkoholu“ zajištěné ve Středočeském kraji. Strážníci mohou využívat
služeb pouze záchytné stanice Mladá Boleslav, Kolín a Příbram. Zde je však omezený počet
lůžek a neslouží lékař. Strážník má povinnost před každým převozem nejdříve nechat
„pacienta“ vyšetřit v příslušném zdravotnickém zařízení. V případě, že lékař nedoporučí
umístění v záchytné stanici nebo není volné lužko, má strážník postupovat dle doporučení
Veřejného ochránce práv, ombudsmana a „pacienta“ předat do péče rodinných příslušníků.
Obec Zdiby v měsíci září 2014 obdržela pro Obecní policii Zdiby účelovou dotaci ze
Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory
hejtmana“ na doplnění techniky na povodně (výztuhy a podlážky na stávající raftový člun,
vlek, motor a záchranný tender). Dne 25.9.2014 hejtman Středočeského kraje osobně na
Krajském úřadě Středočeského kraje poděkoval strážníkům za odváděnou práci při
povodních. Obecní policie Zdiby je od 17.10.2007 řádnou složkou Integrovaného
záchranného systému Středočeského kraje.
Obec Zdiby v roce 2014 podporovala zvyšování kvalifikace strážníků. 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".
Události z výkonu služby v Klecanech:
Dne 20.11.2014 v 16.49 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení, že na
komunikaci Dlouhá, Klecany cyklista narazil do osobního vozidla tov. zn. AUDI. Hlídka
strážníků na místě provedla u účastníků dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Řidič
jízdního kola nadýchal 2,92 promile. Byla vyrozuměna Policie ČR a po konzultaci bylo
protiprávní jednání řidiče "řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost" zpracováno
strážníky a oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem k zahájení
správního řízení.
Dne 2.11.2014, v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci
Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech a Klecanech. V kostele ve
Zdibech se strážníci setkali s panem farářem.
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Dne 31.10.2014 v 8.30 hod. vedoucí Obecní policie Zdiby zajistil na komunikaci Čsl.
armády v Klecanech muže dlouhodobě hledaného Policií ČR. Následně bylo policisty
zahájeno trestní řízení pro trestný čin výtržnictví.
Dne 21.10.2014 v 15.04 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním
oddělením Policie ČR - Odolena voda, že na linku "158" byl nahlášen výskyt koní bez jezdce
a to na komunikaci z Klecan do Husince. Motohlídka poté na místě nalezla dvě ženy, koně a
poníka. Splašená zvířata se podařilo zajistit a ke zranění žen nedošlo.
Dne 1.10.2014 ve 13.16 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že
tísňovou linku "158" byl nahlášen ležící muž na místní komunikaci v obci Husinec. Hlídka
strážníků na místě nalezla muže z Klecan pod vlivem alkoholu, který nebyl ohrožen na životě
a dechovou zkoušku nebylo možno provést. Matka z Klecan se nemohla vzhledem k
vysokému věku dostavit na místo a opilého syna převzít "do péče osoby blízké".
Místostarostka obce Husinec na základě žádosti strážníků zapůjčila k převozu pomočeného
muže do místa bydliště v Klecanech komunální vozidlo. Zdibští strážníci poté ve spolupráci s
matkou muže odtáhli do bytu.
Dne 1.10.2014 v 11.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna sestřičkou ze
zdravotního střediska v Klecanech, že po chodbě chodí "po čtyřech" muž pod vlivem
alkoholu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která muže z Husince zajistila a marně se
pokoušela předat do péče rodiny. Zdibští strážníci muže hlídali cca 1,5 hod. než byl schopen
chůze. Následně muže doprovodili na cestě zpět do místa bydliště v Husinci.
Dne 26.9.2014 v 5.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR o vážné
dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na komunikaci V Honech, Klecany. Policie
ČR požádala strážníky o uzavření komunikace a řízení křižovatek.
Dne 14.9.2014 v 18.07 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na náměstí
Třebízského v Klecanech leží pod lavičkou muž pod vlivem alkoholu a sprostě nadává dětem.
Strážník motohlídky na místě ověřil, že muž není ohrožen na životě, neudrží se na nohou a
dechovou zkoušku nelze provést. Dále bylo postupováno dle "metodiky ombudsmanky Anny
Šabatové". Obecní policie Zdiby nemá žádnou policejní celu k umístění muže a proto byla
strážníkem vyrozuměna osmdesátiletá matka s žádostí svěřit zachyceného "do péče osoby
blízké". Matka se dostavila na místo a marně se pokoušela odtáhnou stokilového syna přes
trávník do místa bydliště. Na místo musel být z volna přivolán další zdibský strážník a muž
byl převezen vozidlem OP Zdiby do místa bydliště, byl vytažen po schodech do třetího patra
bytového domu a odborně za asistence strážníků, osmdesátileté matky a nemocného otce
uložen do postele.
Dne 13.9.2014 v 17.27 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na
tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o muži pod vlivem alkoholu na náměstí Třebízského
v Klecanech. Hlídka strážníků na trávníku našla ležícího muže, který před dětmi budil veřejné
pohoršení. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,01 promile alkoholu. Strážníci
vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje s žádostí o provedení
vyšetření zda osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí a to "dle
zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné
služby. Lékař z Kralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro
potřeby převozu muže vozidlem obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté
museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v Klecanech.
Dne 13.9.2014 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a
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.

levého břehu a závodů motorových člunů v Klecánkách. Strážníci zajišťovali silniční dohled
při závodech do vrchu a veřejný pořádek. Na stanovišti strážníci vystavovali fotografie z
povodní a poskytovali pomoc parašutistům po seskoku do Vltavy.
Dne 11.9.2014 v 16.00 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavila vystrašená
matka se školákem z Klecan. Dítě v autobusu ČSAD jedoucího z Prahy přes Zdiby do Klecan
obtěžoval starší muž. Poté dítě pronásledoval až do místa bydliště a vnikl za ním na zahradu
rodinného domu. Přivolané matce se podařilo syna ochránit a za dramatické situace uprchnout
vozidlem ke strážníkům do Zdib. Hlídka Obecní policie Zdiby okamžitě provedla pátrání v
Klecanech muže nalezla, zajistila, spoutala a převezla k zahájení trestního řízení na Policii
ČR.
Dne 2.9.2014 ve 14.21 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, Praha
venkov. Na tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o zkolabování staršího muže pod vlivem
alkoholu a to na oslavě v bytovém domu v Klecanech. Strážníci u muže s vysokým tlakem
zajistili životně důležité funkce, provedli dechovou zkoušku s výsledkem 3,48 promile
alkoholu a vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje.
Dne 20.8.2014 v 19.13 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna od
několika občanů z Klecan, že v lokalitě Drasty hoří pneumatiky. Strážník motohlídky
následně zjistil, že hoří balíky slámy až na Odolene Vodě. Na místě postupně zasahovalo 10
jednotek hasičů a byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu.
Dne 10.7.2014 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který
odcizil značkovou peněženku. Žena nebyla hledaná Policií ČR a splňovala podmínku věc
projednat v blokovém řízení. Strážník následně uložil blokovou pokutu.
Dne 3.7.2014 v 16.10 hod. zadrželi strážníci Obecní policie Zdiby v lokalitě u hřbitova
v Klecanech dva cizince. Muži jsou podezřelí z vloupání do nemovitostí v Klecanech. Na
několikadenní akci spolupracovali zdibští strážníci s místními občany. Následně si případ
převzala kriminální a cizinecká Policie ČR, Praha venkov, východ.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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