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Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby za r. 2020 včetně koncepce Obecní
policie Zdiby s výhledem na r. 2021–2023.
Shrnutí práce OP Zdiby za r. 2020 na území obce Husinec – Řež

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 116/11/2021
Velitel Obecní policie Zdiby předložil, prostřednictvím starostky obce, v souladu s platnou
Vnitřní směrnicí č. 3/2019 – OP Zdiby Organizačním a pracovním řádem Obecní policie
Zdiby, kontrolnímu orgánu, tj. starostce obce, resp. radě obce Zdiby Zprávu o činnosti
Obecní policie Zdiby za r. 2020. Součástí předkládané zprávy byl rovněž základní návrh
koncepce Obecní policie Zdiby (dále také jako „OP Zdiby“ nebo „OP“) s výhledem na r.
2021–2023.
Rada obce Zdiby vzala předloženou Zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby za r. 2020 na
vědomí, a to dne 26.3.2021 přijetím usnesení č. 226/40/2021, kterým současně uložila
starostce obce předložit tuto zprávu na vědomí také zastupitelstvu obce, a to na nejbližším
jednání.
V rámci této Zprávy o činnosti Obecní policie Zdiby za r. 2020 jsou tak zastupitelstvu obce
předkládány následující základní informace o činnosti OP Zdiby:
 základní přehled činnosti Obecní policie Zdiby;
 statistika řešených přestupků;
 údaje o personálním obsazení;
 údaje o pracovním režimu OP;
 údaje o struktuře OP;
 údaje o vybavení strážníků a provádění cvičných střeleb;
 přehled technického vybavení OP, včetně vyhodnocení jeho technického stavu;
 plnění rozpočtu OP v roce 2020.
Nad rámec požadovaných informací z činnosti OP jsou předloženy také základní body ke
výše zmiňované Koncepci Obecní policie Zdiby na roky 2021–2023. Současně je
předkládáno shrnutí spolupráce s Obecní policií Zdiby v roce 2020 ze strany obce Husinec
– Řež, kde je výkon činnosti obecní policie prováděn na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.
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rok 2020 a koncepce s výhledem na roky
2021–2023
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Obecní policie Zdiby zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území obce Zdiby a
na základě veřejnoprávní smlouvy na území obce Husinec-Řež.
Strážníci OP Zdiby se zaměřují především na preventivní činnost při hlídkové službě –
pochůzkách, dohled v obou obcích pomocí rozsáhlého kamerového systému, zpracování předvolání
k jednotlivým přestupkům, projednávání samotných přestupků, zabezpečení kulturních akcí z hlediska
dodržování veřejného pořádku, zabezpečení bezproblémového a bezpečného přechodu pro chodce,
zejména u školky (Zdiby) a provádění místního šetření. Velkým přínosem při všech těchto aktivitách je
úzká spolupráce s PČR Odolena Voda, PČR Dopravní služba a v neposlední řadě SKPV (služba kriminální
policie východ).
Celkový počet pokut uložených příkazem na místě (PNM) za rok 2020 – 349. Porovnání
posledních let viz tabulka níže:
Popis činnost / rok

2020

2019

Veřejný pořádek

2

2

Přestupky proti majetku

6

3

Dopravní přestupky

314

81

Rychlost

22

127

Porušení vyhlášky obce

0

1

Telefonování za jízdy

9

13

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků

20

19

ze

5

4

Počet výjezdů, nebo jiných opatření na žádost P

74

52

Počet osob převezených do záchytné stanice

1

1

Počet odchycených zvířat – psi

18

6

- koně

1

oznámených podle § 10 zákona o obecní policii
příslušnému správnímu orgánu
Celkový

počet

důvodných

podezření

spáchání TČ oznámených Policii ČR

ČR

Celkem vybráno PNM (v Kč)

362.500

129.000

tab. č. 1
Tab. č. 1–k porovnávaným hodnotám z výše uvedené tabulky je třeba podotknout, že hodnoty za rok
2020 je třeba rozlišit do dvou období. Od 1.1.2020 – 31.5.2020 se na pokutách vybralo PNM pouze
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2.000, - Kč (7 PNM). Zbytek z celkové částky, tzn. 360.500, - Kč a (342 PNM) se vybralo za období
1.6.2020 – 31.12.2020 (nástup nových strážníků do funkce po absolvování nezbytného kurzu).

S novým radarem, který by se měl pořídit v průběhu roku 2021 by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti
v obci a rovněž k možnému nárůstu obecních příjmů. Současný radar je již morálně velice zastaralý,
baterie potřebné k jeho chodu již nevydrží v plné zátěži a manipulace s přístrojem je stejně jako
příprava k měření samotnému, neúměrně dlouhá. Navíc na tento radar již prakticky neexistují náhradní
díly ani servisní střediska.

Strážníci za rok 2020 zpracovali celkem 132 čísel jednacích. Převážně se jednalo o úřední záznamy,
oznámení přestupků správním orgánům, předvolání – výzva k podání vysvětlení.

I. Současný personální stav Obecní policie Zdiby

1) Personální obsazení:
Obecní policie Zdiby má v současnosti tři strážníky ve složení – Karel Šedivec (vedoucí strážník), sl. č.
001, strážník Mgr. Miloslav Mrázek, sl. č. 002 a strážník Ing. Filip Hořejší, sl. č. 004.
Od května 2021 by OP Zdiby ráda doplnila stav na konečný počet 4 strážníků, na které je již z počátku
OP Zdiby koncipována a v současnosti tedy funguje v podstavu. Důvodem navýšení počtu strážníků, je
zejména narůstající agresivita jednotlivých přestupců, ale i oznamovatelů, kdy služba samotného
strážníka může být značně nebezpečná (výkon služby v odpoledních hodinách v počtu jednoho
strážníka, je značně rizikové), v případě mimořádných událostí, dopravních nehod, výjezdů do terénu,
riskantní. Strážníci by tedy v novém rozložení tvořili dvojčlenné hlídky po celou pracovní dobu OP Zdiby.
Rádi bychom se v oblasti personálií opřeli pouze o kvalitní kandidáty – strážníky, protože pouze tehdy
bude jejich práce odváděna svědomitě a v plném nasazení za každé situace.
Se čtvrtým strážníkem by se zmenšil počet přesčasových hodin u jednotlivých strážníků, zlepšila by se
evidence o přestupcích, jejich závažnosti, druhu, lépe by se odhalily recidivy, urychlilo by se vyřízení
jednotlivých přestupků, strážníci by více času trávili v ulicích na místo v kanceláři.
S nákupem nového radaru také významně stoupne administrativní zátěž (rozesílání udělených bodů do
registru řidičů, komunikace s úřady).
Díky čtvrtému strážníkovi bude OP Zdiby schopna zvýšit úroveň i množství zpracovaných přestupků,
což znamená nejen vyšší celkový výchovný efekt na populaci, ale i zvýšený příjem do rozpočtu obce.
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V současné době v naší obci přibývá dopravních nehod, které je třeba vzhledem k zabezpečení
bezproblémového průjezdu komunikací usměrňovat strážníky OP. Tyto úkony prakticky nelze provádět
v počtu jednoho strážníka na směně. Zejména v případě delších úseků a usměrňování kyvadlové
dopravy.
Díky navýšení počtu strážníků budou bezpečnost v obci zajišťovat hlídky OP v počtu dvou strážníků,
bude zajištěna kvalitnější kontrola kamerového systému. Tento krok poskytne také značné výhody
v interní organizaci aktivit (výjezdy, školení).
Zkušenosti z jiných měst ukazují, že optimální je mít jednoho strážníka na tisíc obyvatel. V našem městě
je hlášených 3805 obyvatel a žije zde cca stejný počet nepřihlášených. V této době se také zvyšuje
počet majetkových trestných činů, které jsou přičítány hlavně změně ekonomické situace v souvislosti
s pandemií Covid-19. I z tohoto důvodu je zde snaha posílit preventivní hlídkovou činnost.

2) Pracovní režim:
Dva strážníci v pracovní době od 07:00 hod. do 15:30 a jeden strážník od 10:30 hod. do
19:00 hod. S tím, že se strážníci v odpolední směně pravidelně střídají. Úřední hodiny jsou stanoveny
v pondělí a ve středu vždy od 08:00 hod. do 10:00 hod. a od 15:00 hod. do 18:00 hod. Tyto směny jsou
rozplánovány pouze do pracovních dnů.
Vzhledem ke zvětšujícímu se počtu stížností na nedodržování obecně závazných vyhlášek obce Zdiby o
víkendech a svátcích, potřeby namátkových kontrol místních záležitostí veřejného pořádku, bude třeba
zavést i občasné víkendové služby. Tyto služby budou vždy rozvrhovány, prováděny po předchozím
schválení starostkou JUDr. Evou Slavíkovou.

3) Struktura Obecní policie Zdiby:
•

Vedoucí strážník (velitel) – Karel Šedivec

•

Řadoví strážníci – Mgr. Miloslav Mrázek, Ing. Filip Hořejší

4) Systém práce Obecní policie Zdiby:
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v normálním provozu, kdy žádný strážník neonemocní, nebo
nečerpá řádnou dovolenou, jsou strážníci v obci přítomni 12 hodin denně. V případě mimořádné
události má jeden strážník v pracovních dnech tzv. pohotovost, kdy dojíždí v mimopracovní době
k neodkladným a mimořádným událostem. Tato doba je od 19:00 hod. do 07:00 hod. Tímto je
vykompenzována noční směna, která by z hlediska noční práce strážníků byla pro obecní rozpočet
značně finančně náročná a z hlediska personálního naplnění strážníků v současném stavu
neproveditelná a narážela by již na limity zákoníku práce.
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5) Technické vybavení:
•

Hyundai Accent (osobní automobil – benzín) – v prodeji

•

Mitsubishi Outlander (osobní automobil – nafta)

•

Mitsubishi ASX (osobní automobil – benzín) – nový ve stavu

•

Dva motocykly Honda Varadero 125 – ve stavu, avšak jakákoliv větší oprava převyšuje
celkovou cenu motocyklů

•

Skútr značky Honda variátor 125–k prodeji nebo pro převod na obec

•

Plastový člun s vybavením a přívěsem – s motorem (30k)

•

Agregát na výrobu el. Energie při výpadku el. Sítě – nafta – umístěn v areálu školky

•

Elektrocentrála – převod na tech. Služby – potřeba nákupu nové

•

Malý gumový raft s motorem – je třeba zkontrolovat funkčnost

•

Dohledový systém NetRex + jednotlivé kamery

•

Vyrozumívací systém Vox

•

Odchytovou techniku (tyč, rukavice, kotec – dvůr OP, přepravka – kočky, malí psi)

Hlavním vozidlem OP Zdiby, které je v současnosti využíváno, je Mitsubishi ASX (nové pořízeno
v roce 2020). Jedná se o osvědčený, spolehlivý stroj, do kterého by zvolen dvoulitrový atmosférický
čtyřválec bez turbodmychadla, který poskytuje dostatek výkonu pro běžné užívání, ale také disponuje
dostatečnou tažnou silou pro výjezdy člunu.
Záložním vozidlem je Mitsubishi Outlander, které je již na pokraji své životnosti (r.v. 2011),
zejména z důvodu naftového agregátu, tisíců prostátých hodin na volnoběh i kvůli studeným startům
a krátkým pojezdům, které vozidlu nesvědčí, v případě naftové verze, dvojnásob. Jakékoliv vyšší
náklady na opravu již nekorespondují se zůstatkovou cenou vozidla. Dvě motorová vozidla jsou pro
práci OP Zdiby nezbytné, často se musí hlídky rozdělit, dorazit na místo včas a také být řádně osvětleny
atd.
Plastový motorový člun je v dobrém stavu. Je zařazen ve výjezdu IZS a jeho využití v případech
spojených s Vltavou je poměrně velké. V letošním roce ho čeká servis motoru, jinak je v každém
ohledu plně funkční.
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6) Plnění rozpočtu OP Zdiby:
Rozpočet na rok 2020 byl čerpán v rozsahu 99,73 % z celkového objemu rozpočtovaných finančních
prostředků. Nejvýznamnější složkou čerpání byla Bezpečnost a veřejný pořádek/Služby elektronických
komunikací 3.695.657,40,- Kč/107.266,57,- Kč.

Příjmy z činnosti Obecní policie Zdiby do rozpočtu obce za r. 2020 činily 362 500,- Kč, což znamená
oproti roku 2019 navýšení o 281 %.
Výdaje z rozpočtu obce na činnost Obecní policie Zdiby v r. 2020 činily 3.695 657,40,- Kč.
K výdajové stránce za uplynulý rok 2020 je třeba poznamenat, že byl pořízen nový osobní automobil
s vybavením (polepy, majáky, siréna) za cenu 628.434,53,- Kč, 2x kurz pro nové strážníky, 40 792,65,Kč, nákup výstroje pro nové strážníky 73 147,39,- Kč, opravy poškozeného kamerového systému po
dopravních nehodách, opravy dosluhujících služebních vozidel.

II. Koncepce práce Obecní policie na rok 2021–2023

Koncepce Obecní policie Zdiby je zpracován pro období 2021–2023 s perspektivou
využitelnosti do dalších let. Koncepce navrhuje a předkládá možná opatření ke zkvalitnění a
zefektivnění práce Obecní policie a jejího přínosu pro bezpečnost obce a jejích obyvatel.

Navrhovanou koncepcí je snaha dosáhnout stavu, kdy se obyvatelé Zdib nebudou bát obrátit
na Obecní policii s žádostí o pomoc, případně o radu a obojí jim bude poskytnuto v co nejkratším čase
s profesionálním přístupem. Jde především o úzkou spolupráci s vedením obce, kdy strážníci díky ní
vědí, která témata jsou pro občany Zdib zásadní, stejně tak touto provázaností předávají informace o
drobných podnětech k řešení. Tím bychom chtěli dosáhnout stavu, kdy občané Zdib budou vnímat
strážníky jako nástroj pro bezpečí svoje i svého okolí. Budou k němu přistupovat s vážností zastávající
jeho úřad, stejně jako přistupuje on k jejich problémům i jim samotným. Tato spolupráce by měla
časem vyústit v dobře fungující organismus.
Koncepce vychází především ze znalosti práce a zhodnocení činnosti Obecní policie do daného
období a analýzy činnosti Obecní policie ovlivňující její chod z hlediska vnějších a vnitřních faktorů.
Dalším faktorem z hlediska činnosti jsou podmínky vytvářené obcí jak z hlediska ekonomiky, tak i další
podporou jako jsou školení, prostor pro nácvik a podobně.

6

1) Hlavní úkoly Obecní policie ve Zdibech
•

Bezpečnost a ochrana osob, zdraví a majetku

•

Dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití

•

Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu v rámci zákonných pravomocí Obecní
policie.

•

Maximální snaha o zajištění bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce v blízkosti škol a to
od 7:30 hod. do 8:00 hod.

•

Zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy v obci

•

Kontrola průjezdu vozidel obcí nad 3,5t

•

Spolupráce s občany, zajištění společenských akcí v obci z hlediska zajištění bezpečnosti
průvodů a podobně.

•

dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek, právních předpisů a nařízení obce a na
dodržování veřejného pořádku

•

dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

•

dohled nad pořádkem na dětských hřištích a ostatních zájmových prostorách

•

ochrana dětí před toxikomanií

•

ochrana osob ohrožených domácím násilím

•

kontrola pohybu psů na území obce

•

odchyt toulavých psů

2) prevence kriminality v obci
•

hlídková činnost

•

upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí
opatření k nápravě

•

prevence dopravní problematiky, odhalování přestupků a získávání poznatků k trestné činnosti

•

odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce

•

výchovná činnost, mezi kterou patří besedy v rámci prevence kriminality na školách, školkách a
na akcích zaměřených na děti a mládež

3) dohled nad pořádkem a bezpečností
•

v souvislosti s konáním významných politických, kulturních, společenských a sportovních akcí
obce
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4) Koncepce výkonu práce Obecní policie
•

Odbornost – všichni příslušníci Obecní policie musí splňovat zákonem stanovené požadavky a
odborné předpoklady pro výkon činnosti, stanovená kritéria a vlastnit platné osvědčení.

•

Profesionalita – všichni příslušníci Obecní policie při výkonu svých úkolů jsou povinni zachovávat
čest, důstojnost a vážnost jak dotčených osob, tak své vlastní v souladu s ustanoveními zákona
a principy slušného chování.

•

Obecní policie je represivním i preventivním orgánem. Represivní je při odhalování a následném
řešení přestupků, preventivní pak především v tom, že jsou strážníci viditelnými představiteli
obce a svojí nezastupitelnou činností odrazují pachatele od páchání přestupků a trestných činů.

•

Za základní princip činnosti Obecní policie považovat schopnost rychlého a účinného zásahu v
místě aktuální potřeby.

•

Pochůzková činnost strážníků se musí stát základním způsobem výkonu jeho činnosti, zejména
při denní činnosti a převážně v místech, kde lze předpokládat řešení konfliktních situací, nebo
místech, kde aktuálně a prokazatelně dochází ke kumulaci problémů

•

5)

Efektivně využívat obecní kamerový a dohledový systém (NetRex)

Cílové skupiny
•

Obecní policie je v obecné rovině službou pro ochranu, bezpečnost osob a majetku všech
obyvatel obce.

Vytipováním následujících skupin obyvatel, které jsou pravděpodobnými subjekty zvýšeného
rizika ohrožení:
•

děti, mládež a rodiny s dětmi;

•

senioři;

•

osoby navštěvující školská zařízení;

•

osoby ohrožené sociálním vyloučením;

6) Rozšiřovat spolupráci s okolními Obecními policemi a Policií České republiky (PČR) jak při běžné
činnosti, tak i v prevenci, a to zejména:
•

organizování společných hlídek, především při akcích organizovaných obcí (kulturních,
sportovních), případně akcích označených jako rizikové s cílem zabránit vandalismu,
výtržnostem, požívání alkoholických nápojů mladistvými apod.;

•

spolupráce při dopravních akcích, kontrolách ubytoven apod.;
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•

spolupráce při pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách;

•

spolupráce při prevenci ve školách, školkách a dopravně preventivních činnostech.

7) Technické vybavení, výstroj a výzbroj – trvale zkvalitňovat technické vybavení Obecní policie a
jejích strážníků profesionální výstrojí určené k ochraně jejich zdraví a adekvátní výzbroji. Stejnou
pozornost zaměřit na vybavení moderními informačními technologiemi a prostředky pro zvyšování
efektivity práce Obecní policie.

8)

Pravidelná spolupráce vedení obce a OÚ s Obecní policií je nutností, informace a požadavky
předávat s předstihem (pokud to situace umožňuje) zásadně prostřednictvím velitele Obecní
policie, vedení obce.

9)

Výrazně zkvalitnit řídící a organizační práci ve všech stupních řízení Obecní

policie, včetně

personální oblasti, a to zejména:
•

Principy, úkoly a opatření uvedená v koncepci konkretizovat každý rok plánem činnosti Obecní
policie jako dokumentu navazujícího na schválený rozpočet obce a pokyny vedení obce.

•

Organizaci výkonu činnosti strážníků (rozložení služeb, denní a odpolední směna, pohotovost)
optimalizovat podle aktuálních potřeb

•

Pravidelně a otevřeně informovat obyvatele o činnosti Obecní policie (jak běžná
informovanost, tak např. průběžné zveřejňování komplexních výsledků, a to 1x za ¼ letí).

10) Koncepci považovat za živý dokument, který je nutno aktualizovat dle zkušeností a reálných
potřeb, a to minimálně po čtyřech letech.

III. Závěr

Koncepce práce Obecní policie Zdiby si klade za cíl vymezit úlohu Obecní policie mezi subjekty
zabývajících se aktivitami souvisejícími s bezpečností v naší obci. Téma bezpečnosti je pro všechny
obyvatele obce zcela zásadní.
Proto je nezbytné v prevenci nejen neustále pokračovat, ale naopak, aktivity v této oblasti
rozvíjet a rozšiřovat. Důležitým prvkem v tomto ohledu je komunikace s občany obce, kteří sami
předávají jednotlivé podněty stran dění v obci, ať už se jedná o závadové jednání nebo možností
jednotlivých zlepšení.
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Koncepce se opírá nejenom o informace vzešlé z administrativních struktur obce Zdiby ale i o
poznatky z útvarů Ministerstva vnitra ČR a Policie České republiky Odolena Voda. Tento dokument je
třeba vnímat jako dynamický, se kterým se bude dále intenzivně pracovat.
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