OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE
Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24
e-mail.obecnipolicie@libeznice

ZPRÁVA
o činnosti Obecní policie Líbeznice – rok 2015

Územní obvod Obecní policie Líbeznice, je tvořen 4 obcemi o celkové rozloze 23,21 km 2 s 5 666
trvale hlášenými obyvateli.
Obecní policie Líbeznice, zřízená obcí Líbeznice, vykonává úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv, v katastrálním území obcí Bašť, Bořanovice, Předboj a to v rozsahu:
Bořanovice-

3 hodiny týdně

Bašť-

35 hodin týdně

Předboj-

25 hodin týdně

Obecní policii tvoří 4 strážníci s platným osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů
dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Služba obecní policie je zajišťována převážně v ranních a odpoledních 8 hodinových směnách a
v případě potřeby v nočních směnách. Vzhledem k personálnímu obsazení 4 strážníků, není možné
zajistit 24 hodinovou službu, proto je v mimopracovní dobu, zejména o víkendech a svátcích
zajištěna služba dosahem na telefonu.
Při výkonu služby strážníci zajišťují zejména tyto úkoly:
-

přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
podílí se na ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých oprávnění činí opatření k jeho
obnovení
podílí se na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Vybavení obecní policie
Vozidla:
-

Osobní automobil Dacia Duster
Motocykl Honda XL 650 Transalp

- od 11.02.2013
- od 21.04.2011

Výše uvedená vozidla jsou na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje a Obcí Líbeznice – Obecní policií Líbeznice zařazena do
seznamu vozidel složek IZS (Integrovaný záchranný systém). Vozidla jsou řádně označena jako
vozidla Obecní policie Líbeznice a vybavena VRZ.
Vzhledem k tomu, že u hlídkového vozidla OP Dacia Duster, je již po záruční době, byl vznesen
požadavek, aby bylo v průběhu roku 2016 pořízeno nové vozidlo stejného typu a stávající vozidlo
prodáno. Porovnáním obchodních nabídek bylo zjištěno, že současná prodejní cena vozidla se
pohybuje od 150 000 do 170 000 Kč. S postupem let se výkupní cena vozidla sníží. Další provoz
vozidla si vyžádá náklady na opravy a servis a následné pořízení nového vozidla bude výrazně
dražší než v současné době.
Vybavení hlídkového vozidla:
-

Osobní automobil Dacia byl dovybaven kamerovým systémem, kdy jsou ve vozidle umístěny
přední a zadní kamery a záznam je ukládán na DVD rekordér.
Silniční laserový rychloměr , LTI 20/20 TruCam – přenosný
Digitální analyzátor alkoholu v dechu – Alcotest Dräger 6810 s mobilní tiskárnou
2 x balistická ochrana jednotlivce – neprůstřelné vesty
1 x hasící přístroj
1 x zdravotnická brašna s vybavením
1 x taktická brašna OP s vybavením
1 x odchytová tyč
1 x odchytové kleště
1 x platební terminál
1 x fotoaparát Canon
1 x teleskopický žebřík
4 x skládací osvětlený dopravní kužel
2 x nepromokavý plášť
1 x halogenová svítilna
2 x fotopast LTL ACRON

Vybavení strážníka:
-

Stejnokroj, kterým prokazuje příslušnost k obecní policii
Pistole samonabíjecí Glock 17, 4 gen s taktickou svítilnou, 2 x zásobník
1 x pouta
1 x taktické rukavice
1 x slzotvorný prostředek
1 x teleskopický obušek
1 x svítilna

-

1 x osobní minikamera
1 x Lékarnička AFAK,( 1 x nůžky NAR, 1 x škrtidlo CAT, 1 x univerzální tlakový obvaz Olaes
Modular Bandage 6, latexové rukavice). Osobní lékárnička je určena prioritně k odvrácení
život ohrožujících stavů.

Potřeba výše uvedeného vybavení Obecní policie, vychází z dlouhodobých poznatků z výkonu služby,
ze zákroků u dopravních nehod a rvaček. Zdravotnické vybavení v hlídkovém vozidle je sestaveno tak,
aby s jeho obsahem mohla být poskytnuta efektivní pomoc více lidem, nebo mohlo být kvalitně
ošetřeno více zranění.
V průběhu roku 2015 byla ze strany obecní policie Líbeznice podána žádost Záchranné službě
Středočeského kraje o poskytnutí laického defibrilátoru v rámci jejího projektu, který je podporován
hejtmanem Středočeského kraje. Naše žádost byla ze strany Záchranné služby vyhodnocena kladně a
dne 10.2.2016 bude naší Obecní policii slavnostně předán automatický externí defibrilátor, který
bude součástí vybavení služebního vozidla Obecní policie Líbeznice.

Přístup do evidencí:
Na základě dohody mezi obcí Líbeznice a Ministerstvem dopravy, má obecní policie zajištěn přístup
do centrální evidence vozidel a centrální evidence řidičů. Toto umožňuje efektivní a rychlé řešení
přestupků, nebo odhalení trestných činů zejména v dopravě.

Školení a výcvik strážníků:
Odbornou způsobilost strážníka ověřuje zkušební komise ministerstva vnitra formou zkoušky.
Zkouška sestává ze dvou samostatně vykonaných a hodnocených částí
a) písemné, tvořené testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v rozsahu potřebném pro
plnění úkolů obecní policie
b) ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace teoretických znalostí.
Obec je povinna před každou zkouškou zabezpečit výcvik strážníka k používání služební zbraně a
donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.
Po úspěšném vykonání výcviku a zkoušky splněním obou částí zkoušky, vydá ministerstvo strážníkovi
osvědčení o odborné způsobilosti a to na dobu 3 let.
Spolupráce s PČR:
Dle ustanovení § 1 odst. 3 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů,
spolupracuje obecní policie v rozsahu stanoveným zákonem, nebo zvláštními právními předpisy s
Policií České republiky. Obec Líbeznice a Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – východ, uzavřela koordinační dohodu o vzájemné
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, kdy účelem této dohody je
zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci.

Obecní policie Líbeznice velmi úzce spolupracuje s Obvodním oddělením PČR Odolena Voda do jehož
působnosti spadá územní obvod Obecní policie Líbeznice. V průběhu roku 2015 byly pod vedením
OOP Odolena Voda uskutečněny 3 rozsáhlé bezpečnostní akce zaměřené na pátrání po pachatelích
trestné činnosti, osobách a věcech, kontrolu podávání alkoholu mládeži a kontrolu ubytovacích
zařízení se zaměřením na nelegální pobyt cizinců. Strážníci a policisté se účastní pravidelných
dopravně bezpečnostních opatření, ve smíšených hlídkách plní úkoly při zajištění veřejného pořádku
při konání místních kulturních akcí.

Prevence kriminality:
Obecní policie uskutečnila v průběhu roku 2015 několik besed a přednášek, zaměřených zejména na
bezpečnost dětí v dopravě a bezpečné chování dětí obecně. Přednášky se konaly v MŠ Líbeznice, MŠ
Bašť, MŠ Předboj a v ZŠ Líbeznice.
V rámci prevence kriminality, připravila Obecní policie na rok 2015 dva projekty zaměřené na děti a
seniory.
V prvním případě se jedná o dětský zájmový kroužek „ Mladý strážník“, kdy pod vedením strážníků se
děti seznámí s bezpečnostní problematikou na všech úsecích a s veškerými formami protiprávního
jednání, výukové hry, základy znalostí výpočetní techniky, sportovní činnost, instruktážní pořady z
oboru bezpečnosti a prevence kriminality spojené s návštěvami institucí z této oblasti, zábavné
zapojení do běžné profese strážníka Obecní policie bez ohrožení bezpečnosti dítěte, základy
sebeobrany, střelba ze vzduchových zbraní a další podobné aktivity.
Do kroužku je v současné době přihlášeno 25 dětí ve věku od 6 do 11let, z obcí Líbeznice, Bašť,
Předboj, Mratín, Bořanovice, Měšice, Všetaty a Odolena Voda. Setkání probíhá každou středu od 17
do 18 hod. v prostorách ZŠ Líbeznice. Zde využíváme tělocvičnu ZŠ, dopravní hřiště a prostory nové
budovy ZŠ.
Ve druhém případě se jedná o projekt „ Bezpečný domov“, kdy cílovou skupinou jsou senioři a osoby
se zdravotním tělesným postižením a osoby žijící osamoceně. V rámci tohoto projektu se strážníci
zaměřují na zabezpečení domova proti vloupání a vzniku resp. včasnému zjištění nežádoucího stavu
v domě či bytě (požár, únik plynu nebo jiných jedovatých splodin ) a monitoring osaměle žijících osob.
Výše uvedený projekt je spojen s přednáškami pro seniory, jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj
majetek.
Na základě výše uvedeného projektu uskutečnily strážníci v obci Líbeznice, Bašť a Předboj několik
besed a přednášek k uvedené problematice společně s pracovníky sociální služby. V rámci projektu
bezpečný domov, byly strážníky po přednáškách instalovány bezpečnostní prvky v domech a bytech
seniorů.

Obecní kamerový dohlížecí systém:
Obecní kamerový dohlížecí systém je umístěn a provozován na území katastru obce Líbeznice a Bašť
a to v souladu s ustanovením §§ 24a, 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Monitorovací body v obci Líbeznice se nachází v lokalitách:
-

ul. Mělnická prostranství před OÚ Líbeznice
ul. Mělnická prostranství před poštou a sběrnými surovinami
ul. Na Chrupavce prostranství před zdravotním střediskem
areál ZŠ Líbeznice
areál zdraví Líbeznice

Monitorovací body v obci Bašť se nachází v lokalitách:
-

ul. Hlavní přechod pro chodce u OÚ Bašť
ul. Obecní prostranství před OÚ Bašť
ul. Hlavní – prostor fotbalového hřiště
ul. U Parku – prostor parku
Náves 2 x

Data z kamerového dohlížecího systému jsou ukládaná v záznamovém zařízení umístěném na
úřadovně Obecní policie a na obecním úřadě Bašť. Přístup k těmto datům mají pouze určení
pracovníci OP. Nakládání, evidence a uchovávání pořízených záznamů upravuje vnitřní směrnice
Obecní policie č. 2/2013.
Instalace obecního kamerového systému ve výše uvedených lokalitách působí preventivně proti
společensky škodlivému jednání a v případě takového jednání k jeho zadokumentování.
V průběhu roku 2015 se podařilo rozšířit OKDS v obci Líbeznice o dohled nad prostranstvím v Areálu
zdraví, kde je umístěna otočná kamera.
V obci Bašť se podařilo instalovat 2 kamery nad prostranstvím Náves. Dále se podařil uskutečnit
online přenos z OKDS Bašť na úřadovnu OP Líbeznice.

Celková statistika OP Líbeznice - 2015
Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

328

Z toho přestupků proti BESIP vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti

103

Z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci do 20 km/h

166

Z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci nad 20 km/h

49

Z toho přestupků proti majetku

5

Z toho přestupků proti veřejnému pořádku

10

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení

268 700 Kč

Celkový počet podezření ze spáchání přestupku oznámených příslušným orgánům

38

Z toho přestupků proti BESIP vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti

24

Z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci

11

Z toho přestupků proti občanskému soužití

1

Z toho přestupků proti majetku

1

Z toho přestupků proti veřejnému pořádku

1

Počet umístěných výzev pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku

120

Počet osob převezených do záchytné stanice

1

Počet zadržených pachatelů bezprostředně po spáchání tr.činu

2

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

1

Počet řešených autovlaků

5

Počet nalezených odcizených vozidel

2

Počet odchycených zvířat

31

Počet výjezdů k požárům

23

Počet asistencí u dopravních nehod

17

Počet výjezdů na oznámení EZS (elektronický zabezpečovací systém)

17

Dohled nad veř. pořádkem při konání kulturních akcí

22

Předané nalezené věci

6

