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Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
leden - červen 2015

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 zabezpečuje ve své územní působnosti dvanáctihodinovou
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, chodí svědčit k soudům a správním orgánům,
provádějí údržbu techniky, úklid kanceláří a účastní se povinného školení. Obecní policie
Zdiby nemá nepřetržitou službu a linku tísňového volání „156“. U Obecní policie Zdiby
pracují celkem 4 strážníci (1 x vedoucí strážník a 3 x strážníci okrskáři). Místo
administrativní pracovnice a úklidu bylo zastupitelstvem obce Zdiby zrušeno. Všichni
strážníci, včetně vedoucího se střídají ve výkonu služby.
Za období leden - červen 2015 přijali strážníci k následnému prověření 76 oznámení
od občanů města Klecany a celkem ve své územní působnosti 382 oznámení. Celkově počet
oznámení má vzrůstající tendenci. Občané často požadují po strážnících nepřetržitou službu a
okamžitý příjezd na místo události. Ne vždy se toto podaří personálně a organizačně zajistit.
Celkově bylo projednáno 30 přestupků a 28 oznámeno správnímu orgánu.
V průběhu první poloviny roku proběhlo několik pracovních porad na téma „zlepšení
činnosti Obecní policie Zdiby“ za účasti starostů, místostarostů, zastupitelů obcí Zdiby,
Husinec, Větrušice, Sedlec a města Klecany, vedoucího strážníka OP Zdiby, vedoucího
Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, vedoucího Dopravního inspektorátu Policie
ČR Praha venkov, východ a ředitele Územního odboru Policie ČR Praha venkov, východ.
Bylo doporučeno obměnit zastaralou výpočetní techniku, pořídit informační systém pro
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obecní policii a zlepšit vzájemnou informovanost, spolupráci mezi obcemi, městem, obecní
policií, Policií ČR, zajistit strážníky okrskáře a obnovit funkci policisty územáka.
Strážníci provádějí nepravidelné měření rychlosti a to pouze ve stanovených úsecích
(Topolová, Čsl. Armáda, Do Klecánek) a v časech určených Dopravním inspektorátem
Policie ČR, Praha venkov, východ. Na základě častých žádostí od zastupitelů, občanů,
sdružení uvádíme, že skutečně zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
neumožňuje strážníkům měřit rychlost kdykoliv a kdekoliv.
Strážník okrskář Alena Štětková se pravidelně účastní pracovní schůzky
s místostarostou města Klecany. Vedoucí strážník dostává prostřednictvím datové
komunikace cestou Městského úřadu v Klecanech různé požadavky na prověření
protiprávního jednání a zabezpečení sportovních, kulturních akcí.
Stále trvajícím problémem v oblasti veřejného pořádku je absence záchytné stanice
s nepřetržitou otvírací dobou a dostatečným počtem lůžek. Záchytná stanice Na Bulovce
odmítá brát osoby pod vlivem alkoholu ze Středočeského kraje. Spádová záchytná stanice pro
město Klecany je Příbram, Mladá Boleslav, Kolín. Před každým převozem občana do
záchytné stanice je povinnost zajistit strážníkem lékařské vyšetření v příslušném
zdravotnickém zařízení např. v pracovní době na zdravotním středisku v Klecanech nebo
v některé středočeské nemocnici. V minulosti zajišťovala toto vyšetření Zdravotnická
záchranná služba Středočeského kraje. V současné době se strážníci snaží alespoň zajistit
převoz osoby pod vlivem alkoholu v Klecanech do místa bydliště a předat rodinným
příslušníkům. Možné protiprávní jednání je poté řešeno blokovou pokutou nebo je předáno do
komise k projednávání přestupků města Klecany.
Nově se podařilo vybavit Obecní policii Zdiby lustračními tablety s mobilním
připojením 4G LTE. Strážník se může okamžitě připojit do Centrálního registru řidičů,
Centrálního registru vozidel, Katastru nemovitostí, Evidence hledaných osob a vozidel, ale z
části i do Informačního systému evidence obyvatel. Také po 9 letech došlo k doplnění a
výměně počítačů a tiskárny na Úřadovně OP Zdiby. Z důvodu zakoupení této techniky musel
být navýšen zastupitelstvem obce Zdiby rozpočet na činnost obecní policie. Informační
systém pro strážníky nebyl z důvodu nefunkčnosti se základními registry a chystaným
centrálním registrem přestupků zakoupen.
Události z výkonu služby v Klecanech:
Dne 1.7.2015 ve 14.45 hod. byla Obecní policie Zdiby kontaktována občanem, že v
lokalitě u hřbitova v Klecanech se nachází skupina uprchlíků, jedí třeště a mluví arabsky.
Strážníci na místě zjistili, že se jedná o zaměstnance z nedalekého skladu ALBERT a jsou
řádně ubytováni na městské ubytovně v Dolních Kasárnách.
Dne 25.6.2015 ve 12.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna od několika
občanů, že se na komunikaci Na Sídlišti, Klecany pohybuje muž pod vlivem alkoholu a snaží
se dostat do cizího zapakovaného vozidla. Strážníci následně muže zajistili a provedli
dechovou zkoušku s výsledkem 2,5 promile. Bohužel se nepodařilo muže umístit do příslušné
záchytné stanice ve Středočeském kraji a proto byl strážníky eskortován k vystřízlivění do
místa bydliště. Protiprávní jednání bylo oznámeno do komise k projednávání přestupků města
Klecany.
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Dne 19.6.2015 od 18.30 hod. se strážník motohlídky Obecní policie Zdiby zúčastnil
akce "Malý zdravotník" v Klecánkách u přívozu. Děti ze zdravotnického kroužku předvedly
jak se zhostily role zachránce i zraněného.
Dne 13.6.2015 od 8.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek
a "first responder AED" moto hlídku při konání mototuristické soutěže historických vozidel
XIX. Klecanská veteran rallye.
Dne 30.4.2015 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled
a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena
kontrola v Husinci a v Klecanech.
Dne 27.4.2015 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na lavičce
před obchodem ve Zdibech leží muž pod vlivem alkoholu. U muže nebylo možno provést
dechovou zkoušku. Strážníkům se nepodařilo muže umístit na příslušnou záchytnou stanici.
Následně byl muž převezen vozidlem strážníků do místa bydliště.
Dne 15.4.2015 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Městským úřadem
Klecany, že v Klecanském háji kousek od dětského hřiště leží na lavičce muž pod vlivem
alkoholu. Strážník ve spolupráci s místostarostou města muže našel, vzbudil, prověřil
totožnost a následně vykázal. Strážníci zvýší kontrolu v této lokalitě.
Dne 26.3.2015 od 9.30 hod. zajišťoval strážník motohlídky Obecní policie Zdiby
veřejný pořádek a silniční dohled při slavnostním otevření Národního ústavu duševního
zdraví v Klecanech.
Dne 25.3.2015 v 16.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem, že se na
křižovatce V Honech x Zdibsko, Klecany stala dopravní nehoda. Na místě zasahovaly dvě
jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Neratovice a Aero. Strážníci
kyvadlově usměrňovali provoz až do příjezdu dopravní policie.
Dne 11. a 12.3.2015 byli strážníci Obecní policie Zdiby požádáni s součinnost
pracovníky Městského úřadu Klecany. Na městské ubytovně v areálu Dolní Kasárna dochází
k narušování občanského soužití a neoprávněného užívání cizího majetku. Občan slovenské
národnosti byl následně strážníky vykázán z ubytovny.
Dne 18.2.2015 ve 13.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na
"tísňovou linku 158" bylo nahlášeno narušování občanského soužití v Klecanech. Hlídka
strážníků se dostavila na místo a spor ukončila.
Dne 17.2.2015 ve 13.57 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna
bezpečnostní službou "Parku D8", Klecany, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který
odcizil dvě značkové brašny. Žena nebyla hledaná a splňovala podmínku přestupek projednat
v blokovém řízení. Strážník následně uložil blokovou pokutu.
Dne 10.2.2015 ve 14.17 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna z průmyslového
parku Parkerova, Klecany, že neztotožněný řidič znečistil komunikaci Klecany - Sedlec.
Strážník na místě zajistil fotodokumentaci a vyrozuměl MÚ Klecany. Obecní policie Zdiby
poté požádala o úklid krajské komunikace SÚS Mnichovo Hradiště.
Dne 2.2.2015 v 17.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že u silnice Čsl.
armády v Klecanech leží ve sněhu muž pod vlivem alkoholu. Strážník promrzlého muže
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vzbudil, provedl dechovou zkoušku s výsledkem 3,11 a kontaktoval Zdravotnickou
záchrannou službu Středočeského kraje. Promrzlý muž byl převezen do nemocnice.
Dne 28.1.2015 od 18.00 hod. se v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany
uskutečnila veřejná beseda na téma "OBECNÍ POLICIE". S občany a zastupiteli Klecan
diskutoval vedoucí strážník Obecní policie Zdiby.
Dne 21.1.2015 v 8.31. hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem z Klecan,
že u komunikace Do Klecánek, Klecany leží muž pod velkým vlivem alkoholu. Hlídka
strážníků se poté marně pokoušela provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Při
hledání průkazu totožnosti nalezli strážníci mnoho léků a průkaz diabetika. Strážníci okamžitě
vyhodnotili, že se jedná o hypoglykemický záchvat (školení ZZS, "first responder AED"),
muži poskytli první pomoc a kontaktovali Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského
kraje.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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