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ZDIBY
Obec Větrušice
Vltavská 14
250 67 Větrušice
-----------------------Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území obce Větrušice,
leden - prosinec 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.
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 v závislosti na pořádání kulturní akce nebo bezpečnostní situace.
V roce 2015 udělili strážníci ve svém územní působnosti 51 blokových pokut a to v
celkové výši 24 500, - Kč. Bylo nařízeno 5 soudních exekucí s neplatiči pokut na místě
nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 344 písemností (úřední záznamy, oznámení
uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních
soudů, Policie ČR, zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ). Celkem bylo
zajištěno 40 zatoulaných zvířat, 2 osoby byly převezeny na záchytnou stanici, 2 osoby pod
vlivem alkoholu byly předány rodinných příslušníkům, byla nalezena 2 hledaná vozidla, byly
oznámeny 4 trestné činy, bylo oznámeno 66 přestupků a správních deliktů. Finanční náklady
na činnost obecní policie byly 2 850 000, - Kč.
Strážníci v obci Větrušice zejména řešili nesprávné parkování a v jednom případě věc
oznámili na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Také
prověřovali podklady pro zpracování zprávy z místa bydliště ve věci vydání nebo prodloužení
zbrojního průkazu a to pro příslušný útvar Policie ČR.
Bylo přijato a prověřováno celkem 739 oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho
bylo 663 přímo od občanů (Zdiby - 470, Klecany - 150, Husinec - 28, Větrušice - 7, Sedlec 8) a 76 od útvarů Policie ČR. Od začátku září do konce prosince se potýkala OP Zdiby s
personálním podstavem. Celkově počet oznámení má vzrůstající tendenci. Občané často
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požadují po strážnících nepřetržitou službu a okamžitý příjezd na místo události. Ne vždy se
toto podaří zajistit.
Dne 30.12.2015 zastupitelstvo obce Zdiby odhlasovalo navýšení provozních nákladů
na činnost Obecní policie Zdiby v roce 2016. Bude zahájena výstavba obecního kamerového
dohlížecího systému (OKDS) v obci Zdiby. Na základě záznamů z kamerového systému
strážník ztotožní pachatele např. poškozování majetku, nepořádku u kontejnerů, ale i zajistí
důkaz protiprávního jednání. Kamerové záznamy obecní policie budou sloužit i kriminalistům
Policie ČR při odhalování majetkové trestné činnosti. Server OKDS bude umožňovat
připojení podružných OKDS, MKDS z obcí a měst s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o
obecní policii. Obec, město bez zřízené obecní policie není dle stanoviska ÚOOÚ oprávněno
provozovat OKDS na veřejných prostranstvích.
Dne 7.6.2015 od 14.45 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili dětského dne
v obci Větrušice. Na stánku strážníků si děti vyzkoušely znalost dopravních předpisů. Také
byl předveden policejní motocykl s vybavením.
za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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