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Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Husinec,
červenec - prosinec 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 předkládám zprávu o činnosti Obecní policie
Zdiby na území obce Husinec.
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 nepravidelně zajišťují v obci Husinec bezpečné přecházení žáků u Základní a
mateřské školy. Také provádějí nepravidelné měření rychlosti vozidel ve stanovených
úsecích. Zaměřují se na špatné parkování u ÚJV, kde v sedmi případech přestupek (jiný
správní delikt) oznámili na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Ve dvou případech oznámili Obecnímu úřadu v Husinci podezření ze založení černé
skládky.
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Problémem našeho regionu 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.
Např.: dne 1.10.2014 ve 13.16 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na
místní komunikaci v obci Husinec leží občan. Hlídka strážníků na místě nalezla muže
z Klecan (v minulosti bytem v Husinci) 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. 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.
za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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