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Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
červenec - prosinec 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 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.
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
požadují po strážnících nepřetržitou službu a okamžitý příjezd na místo události. Ne vždy se
toto podaří zajistit.
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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.
Od července do prosince 2015 strážníci v Klecanech udělili blokové pokuty na místě
nezaplacené za porušení rychlosti ve výši 2 000, - Kč a za drobné krádeže ve výši 2 000, Kč. Některé pokuty nebyly uhrazeny a proto bylo zahájeno exekuční řízení Exekutorským
úřadem v Liberci. Strážníci v 10 případech oznámili příslušným správním orgánům zjištěné
protiprávní jednání (1 x pohoršení, 1 x zábor, 2 x občanské soužití, 5 x drobné krádeže,
poškození věci, 1 x ostatní).
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.
Události z výkonu služby v Klecanech:
Dne 30.11.2015 v 7.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občany, že na
komunikaci Čsl. armády v Klecanech spadl strom. Na místo byl vyslán strážník, který označil
překážku silničního provozu služebním vozidlem a vyrozuměl Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje. Strom byl rozřezán pracovníky MÚ Klecany.
Dne 25.11.2015 v 11.00 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby upozorněna několika
občany, že na parkovišti u Náměstí Třebízského v Klecanech je nastartováno osobní vozidlo
Mercedes a ve vozidle leží člověk. Strážníci následně muže vzbudili, nebyl ohrožen na životě
a ve vozidle v ranních hodinách usnul po noční kulturní akci.
Dne 18.11.2015 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. V lokalitě U Obalovny v Klecanech
došlo vzhledem k silnému větru k odtržení části plechové střechy u jedno z objektů. Strážníci
uzavřeli místo proti vstupu nepovolaných osob a spolupracovali s jednotkou hasičů z
Neratovic a Mělníka. Následně během odpoledne provedli několik obhlídek areálu.
Dne 27.10.2015 ve 14.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že ostraha
logistického parku D8 zajistila zaměstnance, který odcizil značkovou černou tašku. Hlídka
strážníků poté na místě uložila blokovou pokutu.
Dne 26.10.2015, jako každoročně vzpomínáme na naše blízké a proto strážníci
okrskáři Obecní policie Zdiby začali namátkově kontrolovat hřbitov ve Zdibech a v
Klecanech. Dušičky často lákají na hřbitovy zloděje.
Dne 12.9.2015 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a
levého břehu a závodů motorových člunů v Klecánkách. Strážníci zajišťovali silniční dohled
při závodech do vrchu a veřejný pořádek. V 15.30 hod. strážníci na policejním člunu
poskytovali pomoc parašutistům po seskoku do Vltavy a v 17.30 hod. zachraňovali plně
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obsazený přívoz uprostřed řeky, kterému vypověděl motor. Na svezení člunem zdibských
strážníků se čekalo i půl hodiny a přesto byla fronta dlouhá. Letošní návštěvnost byla velmi
vysoká.
Dne 1.9.2015 od 7.15 hod. zabezpečovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční
dohled u Základní a mateřské školy ve Zdibech, Klecanech a Husinci. Opětovně jsme
zaznamenali navýšení počtu vozidel bydlících obyvatel.
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.

za orgán obce:
Luděk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby
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