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Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby v roce 2016
Obecní policie Zdiby zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území obce
Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území města Klecany, obce Husinec, Větrušice a
Sedlec. Strážníci se především zaměřují na každodenní preventivní hlídkovou službu a
silniční dohled, nepravidelně zabezpečují kulturní akce a pořádají přednášky pro děti.
K 31.12.2016 je ve Zdibech 3 410 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000
chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 359 obyvatel,
v Husinci 1 468 obyvatel, ve Větrušicích 644 obyvatel, v Sedleci 331 obyvatel, ve všech
satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v
průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti strážníků je celkem
cca 19 212 obyvatel (k 1.1.2016 cca 18 984).
V roce 2016 - udělili strážníci 87 blokových pokut a to v celkové výši 55 300, - Kč
(zákaz vjezdu, zastavení a stání, rychlost, pohoršení, neuposlechnutí výzvy, znečištění,
skládka, občanské soužití, majetek). Bylo nařízeno 8 soudních exekucí s neplatiči pokut na
místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 451 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 57 zatoulaných zvířat, 1 osoba byla převezena na záchytnou
stanici, byla nalezena 4 hledaná vozidla, byly oznámeny 3 trestné činy, bylo oznámeno 89
přestupků (zákaz vjezdu, zastavení a stání, rychlost, znečištění, skládka, občanské soužití,
majetek) a správních deliktů (skládka, vraky). Finanční náklady na činnost obecní policie byly
3 071 617, - Kč. Bylo přijato a prověřováno celkem 823 oznámení na různá protiprávní
jednání. Z toho bylo 676 přímo od občanů (Zdiby - 464, Klecany - 157, Husinec - 46,
Větrušice - 7, Sedlec - 2) a 147 od útvarů Policie ČR. Poskytnuté statistické údaje pro
Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby jsou uvedeny v příloze.
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Vedoucí OP Zdiby se v průběhu roku několikrát sešel s vedoucím OOP Odolena Voda
a společně řešili zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. S vedoucím Dopravního
inspektorátu Policie ČR, Praha východ, venkov a s vedoucím Dálničního oddělení Policie ČR,
Nová Ves byl v telefonickém kontaktu.
V říjnu se Obecní policie Zdiby připojila do Evidence přestupků Rejstříku trestů
Ministerstva spravedlnosti ČR. Následně začali strážníci provádět lustrace v evidenci
přestupků, případně trestů a to před zahájením blokového řízení u zákonem vyjmenovaných
přestupků.
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