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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

  

 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 15. 1. 2015 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 13 členů  

Omluveni  :  Ing. Jiří Hošek, Karel Votruba  

Předsedající :  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :  Petr Janík, Miroslav Moudrý     

Zapisovatel  :  Věra Bábíčková 

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 13 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

Pořad jednání: 

 

3/1 Zpráva kontrolního výboru 

3/2 Zpráva o činnosti Rady    

3/3 Zpráva o činnosti Obecní policie 

3/4 Rozpočtové opatření č.1/2015 

3/5 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,   

  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se   

  stavebním odpadem na území obce Radonice 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů 

 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

Hlasování pro schválení pořadu jednání : 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Pořad jednání byl schválen.  
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3/1   Zpráva kontrolního výboru 

  – předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru 

 

Dne 12. 1. 2015 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomni za kontrolní výbor:   p. M. Moudrý 

                                                    p. M. Matoušek    

                                                    p. Š. Nedvídková        

Přítomni za OÚ Radonice :    p. L. Balounová 

 

 

Usnesení: 

2/6    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce  

  Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 23/8 ze dne 3. 3. 2014 vyhlášení 

Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce. Celkem se do Motivačního programu 

přihlásilo 6 žadatelů. Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 25. 9. 2014 schválilo 

zařazení všech 6 žadatelů do Motivačního programu.  

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce 

1.   Bere na vědomí 

1.1. Zápis z 13. jednání stavební komise ze dne 18. 8. 2014 a zápis z 1. jednání stavební 

 komise ze dne 26. 11. 2014, jejichž součástí je i provedení fyzické kontroly objektů 

 žadatelů o vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce. 

1.2. Zápis z jednání Finančního výboru, jehož součástí je i stanovisko Finančního výboru 

 k žádostem o vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu  obce. 

2.   Schvaluje 

2.1. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení

 stavu vnějšího pláště objektu ve výši: 

- Albína Čondlová, Jaroslav Čondl, Zahradní 92 – ve výši 50% příspěvku – 

10.000,- Kč, 

- František Vaňák, Jana Vaňáková, Růžičkova 95 – příspěvek v plné výši – 20.000,-

 Kč, 

- Ivo Herman, Jana Hermanová, Vobůrecká 138 – příspěvek v plné výši – 20.000,- 

Kč. 

2.2. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení 

 stavu vnějšího pláště objektu po dokončení a schválení stavební komisí ve výši: 

- Jiří Nováček, Jitka Nováčková, Vobůrecká 136 - příspěvek v plné výši – 20.000,- 

Kč po splnění podmínky – po opravě a natření dřevěného podbití a štítů.     

3.   Ukládá 

Starostovi obce 

3.1. Uzavřít s výše jmenovanými žadateli uvedenými v čl. 2.1. a 2.2. Smlouvu 

 o poskytnutí dotace. 

    Bylo splněno. Smlouva byla s výše uvedenými žadateli uzavřena. 
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Obecnímu úřadu 

3.2. Zajistit vyplacení příspěvku na zlepšení stavu vnějšího pláště objektu žadatelům 

 uvedeným v čl. 2.1. 

    Termín: do 31. 12. 2014. 

      Bylo splněno. Příspěvek byl žadatelům vyplacen v daném termínu. 

 

3.3. Zajistit vyplacení příspěvku na zlepšení stavu vnějšího pláště objektu žadatelům 

uvedeným v čl. 2.2. 

    Termín: po dokončení a schválení stavební komisí. 

      Bylo splněno. Příspěvek bude žadatelům uvedeným v čl. 2.2 vyplacen po dokončení 

    a schválení stavební komisí. 
 
Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci svých kontrol dostal vždy potřebné údaje 

a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

 

3/2   Zpráva o činnosti rady 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

- rada se od posledního jednání ZO sešla 3 x, 

- řešila reklamace a opravy v budově Obecního domu, 

- rada se zabývala situací okolo kulturního domu, byly zahájeny projektové práce 

(rekonstrukce sociálního zařízení a výčepu), 

- připravují se veřejné soutěže na zateplení a fasádu budovy obecního úřadu a rekonstrukce 

ulice Nad Školou, 

- proběhlo jednání se zástupci Jednoty Nymburk ohledně pronájmu prodejny potravin, byl 

uzavřen dodatek ke smlouvě a zvýšeno měsíční nájemné na částku 5.000,- Kč, 

- byla uzavřena smlouva se společností VIN AGRO na odvoz biologického odpadu (bude 

projednáváno jako bod programu dnešního jednání,  

- rada řešila bydlení p. Fojta, jehož je obec opatrovníkem. V domě je třeba provést drobné 

údržbářské práce v ceně 5.000,- Kč. Rada obce schválila tyto náklady uhradit formou daru 

z rozpočtu obce. 

- proběhlo jednání se společností Bayeta, ohledně přístupu na stavbu v lokalitě na Vartě 

a bylo osazeno nové dopravní značení. Dle informací starosty obce Jenštejn nadále trvá 

zájem ze strany společnosti Bayeta na zastavění celého území mezi obcemi Radonice 

a Jenštejn. 
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-  vzniká iniciativa na založení dobrovolného svazku obce Přezletice, Podolanka a Jenštejn, 

za účelem výstavby základní školy a byla oslovena i naše obec, zda by se nechtěla 

k tomuto připojit, 

- proběhl soud se společností CGM Czech a.s., krajský soud vyhověl částečně žalobě CGM 

o zaplacení penále. 

- firma Matyska provede prořezy stromů u Obecního domu a Parku Amerika, 

- starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách vánočních akcí a to 

rozsvícení vánočního stromu a divadelního představení.  

 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

3/3 Zpráva o činnosti Obecní policie  

  - předkladatel Vladimír Gecko, velitel obecní policie    

  

Souhrnná roční zpráva o činnosti OP Radonice za rok 2014 a výhled na rok 2015 

      V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 vykonávala Obecní policie Radonice prevenci proti 

kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných pěších hlídek, 

cyklohlídek nebo autohlídek. V uvedeném období jsme řešili např.: 

Dne 11.1.2014 v cca 17:15 hod. při hlídkové činnosti zastavil hlídku OP Radonice 

u pneuservisu řidič osobního vozidla, který následně hlídku informoval o dopravní nehodě na 

křižovatce mezi Radonicemi a Praha - Satalice (poz. komunikace č. 0103). Hlídka se 

neprodleně dostavila na určené místo. Na křižovatce došlo k nehodě dvou osobních vozidel 

obě vozidla byla mimo vozovku, k vážnému zranění osob nedošlo.  

Provedená opatření: Do příjezdu složek IZS hlídka usměrňovala provoz. Na místo následně 

přijelo vozidlo HZS – Satalice, Lékařské záchranné služby a PČR. Po příjezdu složek IZS se 

hlídka OP Radonice přemístila na křižovatku mezi Radonicemi a Praha – Vinoř (poz. 

komunikace č. 0108), kde odkláněla vozidla jedoucí od Vinoře směrem na Radonice. Na 

místě hlídka setrvala do 19:00 hod. 

Dne 11.1.2014 ve 23:27 hod. přijala hlídka OP Radonice žádost o součinnost od OO PČR 

Brandýs n/L. z důvodu fyzického napadení pí. S. opilým synem v ulici Vinořská, Jenštejn. 

Provedená opatření: Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde již byla hlídka PČR, která 

již vzniklou situaci řešila s poškozenou. Syn se v domě poškozené toho času nenacházel, 

poškozená byla hlídkou PČR poučena pro případ, že by se jednání syna mělo opakovat. 

Hlídka OP Radonice poškozené předala telefonní kontakt na službu konajícího strážníka. 

Hlídka OP Radonice poté pokračovala v hlídkové činnosti. 

Dne 2.2.2014 v 00:05 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od pana D. z Radonic, který 

hlídce sdělil, že se na parkovišti u zahradnictví v ulici Pavlova pohybuje skupinka zřejmě 

opilých osob a ti zde narušují veřejný pořádek a noční klid. Hlídka se neprodleně dostavila na 

uvedené místo. Na parkovišti v době příjezdu hlídky postávaly u os. automobilu dvě osoby 
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(muž a žena). Ti hlídce sdělili, že zde opravdu byla skupinka několika lidí, ale ti jen dolévali 

benzín do svého automobilu.  

Provedená opatření: O zjištěných skutečnostech byl zpětně informován oznamovatel. Hlídka 

poté pokračovala v hlídkové činnosti.   

Dne 6.2.2014 v 23:45 hod., při výkonu služby formou autohlídky, byl hlídkou OP Radonice, 

u Selské mlékárny zjištěn pes, který utekl z objektu mlékárny. Hlídka se neúspěšně pokusila 

psa vrátit zpět za plot. Proto vyrozuměla zaměstnance mlékárny, který otevřel bránu a psa 

vpustil do objektu. Hlídka po té pokračovala dále v činnosti.  

Dne 11.2.2014 v 01:30 hod., při výkonu služby formou autohlídky, byla hlídka OP Radonice, 

požádána hlídkou P ČR OO Brandýs nad Labem o asistenci při vykázání nezvaného hosta 

u pí. Č., bytem Radonice. Jednalo se o pana W. K. M.. Muž po té, kdy si sbalil své věci, 

odešel v 02:00 hod pěšky na ubytovnu do Svémyslic. Hlídka OP Radonice po té pokračovala 

ve své činnosti.  

Dne 12.2.2014 v 10:15 hod. při pochůzkové činnosti po obci Radonice nalezla hlídka v ulici 

Vinořská na chodníku průkazku Dopravního podniku hl. m. Prahy patřící paní T. H. 

Provedená opatření: Hlídka zjistila na OÚ Radonice bydliště výše jmenované a následně jí 

ztracenou průkazku předala.  

Dne 17.2.2014 v 08:51 hod. oznámil p. M. (jeden z vlastníků areálu bývalého ZD Jenštejn), 

že mu neznámý pachatel v areálu složil náklaďák zářivek.  

Provedená opatření: Na místě byla provedena fotodokumentace a místní šetření 

s negativním výsledkem. 

Dne 17.2.2014 v průběhu pěší hlídky po obci hlídka obdržela od občana podnět – informaci, 

že jeden z topolů v ulici Na Skále v Radonicích hrozí možným spadnutím při silném poryvu 

větru. Strom je prý vykotlaný a nemá dostatečné kořeny.  

Provedená opatření: Hlídka strom prohlédla a protože riziko vyhodnotila jako reálné, tak 

bylo se stavebním technikem p. Ing. Ch. dohodnuto, že po další kontrole odborníkem bude 

strom dle potřeby pokácen. 

Dne 17.2.2014 ve 21:18 hod. zjistila hlídka OP ve Svémyslicích v ul. Na výslunní majitel 

p. H. volně přístupnou dokořán otevřenou garáž v níž se nacházelo osobní vozidlo, horská 

kola, el. nářadí a další věci.    

Provedená opatření: Hlídka kontaktovala majitele a tento si po upozornění majetek 

zabezpečil. 

Dne 19.2.2014 v 06:13 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od osoby, která 

se představila jako K.T.. Žena uvedla, že bydlí v bytě nad poštou v Jenštejně a že má 

podezření na to, že se do objektu někdo vloupal.  

Provedená opatření : Na místo se v 6:17 hodin dostavil strážník OP, který objekt zvenčí 

zkontroloval a zjistil, že není narušen. Poté byla vyzvána oznamovatelka, aby otevřela 

vchodové dveře. To jmenovaná zamítla s tím, že se bojí vyjít z bytu a hodila hlídce své klíče 

z okna. Po odemčení objektu bylo zjištěno, že na obecním úřadě v prvním patře budovy 

probíhá úklid. O zjištěných skutečnostech byla oznamovatelka informována. Vzhledem 

k uvedeným skutečnostem hlídka OP Radonice v dané věci nekonala dalších opatření.  

Dne 20.2.2014 v 17:03 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od S.N., bytem 

Jenštejn, že v areálu bývalého ZD Jenštejn je zaparkováno cizí vozidlo a v halách se pohybují 

osoby. Na místo se v 17.10 hodin dostavila hlídka OP Radonice, kdy bylo zjištěno, že u první 

haly je zaparkováno uzamčené vozidlo Citroen Saxo. V době příjezdu hlídky ze třetí haly 

vycházel muž, ve kterém byl později zjištěn A.L.,  bytem Praha 4 - Modřany. Muž uvedl, že 

si byl objekt pouze prohlédnout, přitom v ruce držel pracovní rukavice. Jako druhá osoba na 
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místě byl zjištěn M.S. bytem Praha 4 - Modřany. Hlídka provedla lustraci osob a vozidla 

v pátracích evidencích prostřednictvím dozorčí služby OOPČR Brandýs nad Labem a to 

s negativním výsledkem.  

Provedená opatření: Vytěžení podezřelých osob. Vzhledem k tomu, že řidič vozidla 

nerespektoval dopravní značku zákaz vjezdu - B1 a vjel s vozidlem do areálu, byl s ním 

uvedený přestupek dle § 125c/1 k) z.č. 361/2000 vyřešen uložením blokové pokuty ve výši 

1.000,- Kč.  

Dne 21.2.2014 v 18:14 hod. požádala DS OO PČR Brandýs n.L. o prověření oznámení, že na 

trase Radonice – Jenštejn se má nepřiměřeně rychle pohybovat OA barvy tmavá zelená 

neznámé rz a typu, a stylem jízdy ohrožovat BESIP. Negativní.  

Provedená opatření: DS OO PČR informována. 

Dne 22.2.2014 v 11:02 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od pí. Ch., bytem 

Svémyslice, která hlídce sdělila, že na příjezdové cestě k jejich poli je zaparkované osobní 

vozidlo a oni nemohou na pole zajet a vykonávat tak zemědělské práce.  

Provedená opatření: Hlídka se dostavila na místo, kde bylo zaparkované os. vozidlo, které 

stálo na příjezdové cestě k poli. Hlídka se obrátila na dozorčí službu OO PČR Čelákovice 

a po zjištění majitele os. vozidla, kterým byl pan T., bytem Svémyslice, byl majitel následně 

hlídkou vyzván, aby své vozidlo přeparkoval. Oznamovatelka byla hlídkou informována, že je 

již příjezdová komunikace k poli průjezdná. Hlídka poté pokračovala v hlídkové činnosti. 

Dne 24.02.2014 nahlásila paní Ř. bytem Jenštejn, ul. Vinořská, že se jí zaběhl pes střední 

velikosti neurčitého plemene, jehož poznávacím znakem je výrazný dolní předkus. Dne 

25.02.2014 dtto uvedla, že podezřívá spoluobčanku z téže vesnice bydlící v ulici Podhradí , že 

jejího psa zadržuje u sebe.  

Provedená opatření: strážník OP provedl místní šetření, mimo jiné i na adrese Jenštejn, 

Podhradí, kde mu majitelka domu ochotně ukázala všech svých 5 psů. Postrádaný pes paní Ř. 

mezi nimi nebyl. Oznamovatelka byla s výsledkem šetření seznámena přímo strážníkem 

konajícím šetření. 

Dne 1.3.2014 v cca 20:50 hod. vykonávala OP Radonice formou jednočlenné autohlídky 

hlídkovou činnost v obci Jenštejn. Při průjezdu ulicí Vinořská směrem na Vinoř hlídka 

spatřila silně podnapilého muže, který se potácel po chodníku u domu č.p. 15 směrem do 

centra obce. Hlídka provedla kontrolu ulice V Katovičkách a čistící stanice odpadních vod 

a poté se vracela stejnou cestou do centra obce. V ulici Vinořská spatřila téhož podnapilého 

muže, který šel téměř středem levého jízdního pruhu silnice směrem na Vinoř. Hlídka proto 

muže zastavila a vyzvala ho, aby se snažil jít více u kraje vozovky. Muž se divil, proč byl 

zastaven a začal po hlídce vyžadovat odvoz do Vinoře. Což hlídka samozřejmě odmítla. 

Následně začal muž hlídku verbálně urážet a začal strkat ruce do okénka služebního vozu. 

Hlídka muže rázně odstrčila. Muž se poté snažil hlídku udeřit, což se mu ale nepodařilo. 

Celému incidentu přihlížel syn paní B., bytem Jenštejn.  

Provedená opatření: Hlídka muže držela nataženou paží, aby zamezila dalšímu případnému 

útoku a muže důrazně vyzvala, aby zanechal svého jednání a šel se domů vyspat. Muž se 

uklidnil a hlídku uposlechl. Vzhledem ke stavu, ve kterém se muž nacházel, hlídka vůči němu 

nevyužila dalších možných oprávnění a pokračovala v hlídkové činnosti.     

Dne 03.03.2014 v 08:30hod. hlídka od starosty obce Radonice obdržela oznámení, že 

v příkopě u cesty na Satalice (tzv. Jubilejka - místně nepříslušné území OP Radonice) leží 

nepořádek – kelímky – po závodnících.  

Provedená opatření: Okamžitě provedeným šetřením hlídka zjistila, že organizátor závodu 

již provedl úklid a není třeba činit opatření. 
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Dne 03.03.2014 ve 14:15 hod. oznámil starosta obce Radonice, bytem ul. Růžičkova, že v ul. 

Růžičkova jezdí nákladní vozidla plná hlíny. Místním šetřením bylo zjištěno, že ulicí jezdí 

s Tatrou pan H. + 1 Liazka. Vozidla vozila hlínu na ranč p.B. v ul. Růžičkova. Po telefonické 

dohodě se starostou jim byla vytýčena náhradní trasa kolem Selské mlékárny. 

Dne 4. 3. 2014 v 10.45 hod. hlídka OP Radonice prováděla obchůzkovou  službu v obci 

Radonice v ul. Třešňová. U kontejnerů na tříděný odpad byla nalezena černá pánská 

peněženka s doklady. Všechny doklady byly na jméno A.C., bytem Praha 3-Žižkov. 

Provedená opatření:  O výše uvedené nálezu byl majitel peněženky telefonicky informován 

a peněženku tentýž den osobně převzal:  

Dne 4.3.2014 ve 22.30 hod. prováděla hlídka OP Radonice hlídkovou službu v obci Dehtáry. 

Při vjezdu do obce byl cítit zápach splaškové vody. Hlídka zjistila, že z pod vrat domu č.p. X 

vytéká splašková voda, která se rozlévá po silnici a asi po 50 m v blízkosti autobusové 

zastávky vtéká do kanálové vpusti. Voda přestala z pod vrat vytékat kolem 01.30 hodin dne 

5.3.2014.  

Provedená opatření: Hlídka se snažila kontaktovat obyvatele uvedeného domu, na zazvonění 

však nikdo nereagoval a v oknech tohoto domu bylo zhasnuto. Vzhledem k tomu, že řešení 

uvedeného přestupku není v kompetenci obecní policie, byl předán tento podnět k dalšímu 

šetření a řešení obci Jenštejn.  

Dne 19.03.2014 oznámila na sekretariát OÚ Radonice pí.B. (bytem Radonice, ul. Satalická), 

že NP s fekálním vozem vypouští fekálie na poli u ul. Počernická u autoservisu Kudrna. 

Provedená opatření:  Na místě bylo zjištěno, že pracovník s vozidlem Tatra na odvoz fekálií 

je najat obcí Radonice k čištění kanalizací a u objektu autoservisu se nacházel z pracovních 

důvodů. K žádnému vypouštění fekálií na pole nedošlo a opatření nebylo třeba činit.  

Oznamovatelka byla o výsledku šetření informována telefonicky sekretariátem OÚ Radonice. 

Dne 31.3.2014 v 19:49hod. hlídka OP Radonice zjistila, že u restaurace p. M. v Radonicích 

na návsi se personál chystá rozestavit venkovní posezení.  

Provedená opatření:  Hlídka výčepního poučila, že se jedná o obecní pozemek a majitel si 

musí požádat o povolení. Do té doby není provozování venkovního posezení přípustné. 

Dne 7.5.2014 v 15.37 hod. obdržela hlídka OP Radonice telefonické oznámení od p. B., 

bytem Radonice, Ligasova, že došlo k havárii vozidla, kdy řidička s vozem Ford Fiesta 

nabourala do boční zdi pneuservisu. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice.  

Provedená opatření :  Bylo provedeno šetření na místě, jako řidič vozidla zjištěna: L.J., 

bytem Praha 9 - Vinoř. Bylo zjištěno, že DN je bez zranění, orientační dechová zkouška na 

přítomnost alkoholu v dechu je negativní. Vzhledem k předpokládané škodě na vozidle, která 

byla dle odhadu vyšší než 100.000,- Kč byla na místo přivolána PČR - skupina dopravních 

nehod. Po příjezdu PČR na místo v 16.50 hodin hlídka OP Radonice pokračovala v hlídkové 

činnosti.  

Dne 17.5.2014 ve 23:05 hod. při hlídkové činnosti zjistila hlídka OP Radonice v prostoru 

závory Na Americe výskyt osobního vozidla VW se čtyřmi osobami.  

Provedená opatření: Osádka a vozidlo byli hlídkou zkontrolováni – lustrace cestou PČR 

negativní, řidič byl poučen, že se svým jednáním dopouští přestupku a vozidlo s osádkou bylo 

vykázáno. 

Dne 19.5.2014 v 15:50 hod. při cyklohlídce strážník OP zjistil na konci ulice Růžičkova 

v Radonicích na stavbě malé, cca 2-3leté dítě na odstrkovadle,  pohybující se v těsné blízkosti 

stavební techniky. Dítě bylo bez dozoru. Strážník dítě přemístil dále od stavby a místním 

šetřením zjistil, že dítě uteklo otci - prodavači z prodejny v dtto ulici.  Tohoto neprodleně 

vyrozuměl a tento si dítě převzal. 
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Dne 19.5.2014 v 16:07 hod. během cyklohlídky strážník OP při kontrole sportoviště na 

parcele 188 zjistil, že ve skupince jedno z dětí kouří cigaretu. Při spatření strážníka cigaretu 

zahodilo.  

Provedená opatření: Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná 15-tiletého chlapce z Jenštejna. Byl 

poučen o tom, že jeho chování je škodlivé a na hřišti nežádoucí. Po té strážníkovi dobrovolně 

odevzdal krabičku se zbývajícími 2 cigaretami, které strážník na místě znehodnotil. 
Dne 20.5.2014 ve 14.10 hod. oznámil hlídce OP Radonice dispečink MHD Praha, že řidič 

autobusu na zastávce na návsi najel do zastávkového zálivu a z důvodu zaparkovaných 

osobních vozů zastávkou nemůže projet ani vycouvat.  

Provedená opatření: Na místo se dostavila hlídka OP Radonice a zjistila, že v prostoru 

zastávky je zaparkováno pět osobních vozů a v průjezdném profilu zastávky je složena paleta 

se zámkovou dlažbou. Hlídka vyhledala stavbyvedoucího a během pěti minut byl prostor 

autobusové zastávky zcela vyklizen a autobus bez problémů odjel. Stavbyvedoucí byl na 

parkování kolem autobusové zastávky opětovně upozorněn a přislíbil, že se uvedená situace 

již nebude opakovat, protože dnešního dne zprovozní pro dělníky parkoviště v ul. Prchalova. 
Dne 20.5.2014 v 17.21 hod.  oznámil hlídce OP Radonice starosta obce Radonice, že  v ulici 

Růžičkova vytéká z pod vrat domu čp. X nějaká tekutina.  

Provedená opatření: Hlídka uvedené oznámení prověřila a bylo zjištěno, že p. T. vypouštěl 

obsah bazénu do zahrádky. Uvedené činnosti nevěnoval dostatečnou pozornost a zahrada po 

předchozích deštích přestala bazénovou vodu vsakovat a voda přes dvůr začala vytékat na 

ulici, kde následně vtékala do kanálu. Pan T. byl upozorněn na to, že by sousedy neměl 

obtěžovat žádnou činností na svém pozemku, tudíž ani neškodnou vodou. Vzhledem k míře 

závažnosti jednání p. T. byl případ vyřešen pouze napomenutím.  
Dne 31.5.2014 v 11:45 hod. upozornil strážníka OP, majícího službu u kontejneru, občan D. 

z ul. Pavlova v Radonicích, že v dtto ulici před zahradnictvím na parkovišti stojí zaparkované 

osobní vozidlo tov. zn. Škoda 130. Oznamovatel se obával, že by se mohlo jednat o odcizené 

vozidlo.  

Provedená opatření: Hlídka OP na místě zjistila, že vozidlo Š130 je zaparkované v souladu 

s platnými předpisy, má platnou TK a je řádně uzamčené bez známek porušení. Lustrace 

v evidencí odcizených vozidel cestou PČR Brandýs n.L. negativní. Opatření nebylo třeba. 

Dne 02.06.2014 v dopoledních hodinách v rámci pěší hlídky zjistil strážník OP po obci 

Radonice rozmístěné nefunkční tzv. bílé elektro – v ulici Příčná pultový mrazák, v ulici Na 

Vartě malá chladnička, v ulici Růžičkova velká lednice, čímž se neznámý pachatel dopustil 

přestupku „znečišťování veřejného prostranství“  dle §47odst.1písm.d) zákona.č.200/1990 

„O přestupcích“. Šetřením a na základě místní a osobní znalosti strážník zjistil jako pachatele 

důchodce pana A. Jmenovaný svůj skutek doznal a s hlídkou OP spolupracoval. Uvedl, že 

dtto chladící zařízení rozvezl po vesnici na rudlíku a své jednání zdůvodnil následujícím 

způsobem: Lednice a mrazáky postupně sbíral po vesnici tak, jak je lidé vyhazovali  před své 

domy a on je při venčení psa nacházel. Sbíral je pro to, že má důchod pod hranicí životního 

minima a chtěl si přilepšit. Když zjistil, že se tato zařízení ve sběrně kovů nevykupují, tak je 

měl nějaký čas na zahradě  u svého domu a protože nevěděl jak s nimi naložit, rozhodl se, že 

je (dle svého nejlepšího svědomí a v rámci možností své paměti) vrátí před domy odkud je 

v minulosti přivezl. Přišlo mu přirozené věci vrátit tam, kde je vzal a netušil prý, že se 

dopouští přestupku. Pan A. byl strážníkem vyzván, aby sjednal nápravu věci tj. přemístil 

elektroodpad zpět na svůj pozemek a tam jej nechal uskladněný do příštího svozu 

nebezpečného odpadu, kam tento patří. Občan A. byl také strážníkem poučen protizákonnosti 

svého jednání. S přihlédnutím k věku pachatele (79let), jeho majetkovým poměrům a k tomu, 

že neprodleně provedl opatření uložená mu hlídkou OP k nápravě situace, byl přestupek 

vyřešen v souladu s  §11 odst.3 zák.č.200/1990 „O přestupcích“.  
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Provedená opatření: Místní šetření + zjištění pachatele. OP Radonice panu A. poskytla 

nezbytnou součinnost. 

Dne 09.06.2014 v době do 12:15 hod. do 13:20 hod. řídil strážník OP provoz na ulici 

Ligasova v zatáčce v blízkosti zastávky autobusu, neboť zde došlo k defektu pravého 

předního kola a následnému úniku provozních kapalin u nákladního vozidla Tatra.  

Provedená opatření: Strážník na místě po dobu opravy vozidla kyvadlově usměrňoval  

provoz a dohlédl na očištění vozovky. 

Dne 16.06.2014 při pěší hlídce získal strážník OP od více občanů Radonic poznatek, že dne 

15.06.2014 došlo k incidentu na nově budovaném odpočinkovém parku v ulici Na Plachotě. 

Tento měl spočívat v tom, že skupinka nezletilců (mezi nimi i H. z Radonic) se nevhodně 

zachovala vůči starším spoluobčanům, kteří jim vytýkali koupání psa v rybníčku.  

Provedená opatření: Strážník neprodleně v místě bydliště navštívil dtto nezletilce H., 

seznámil se s jeho verzí události, pokáral ho za nevhodné chování (za přítomnosti rodičů, 

neboť se jedná o nezletilého) a seznámil ho s možnými právními důsledky jeho chování, 

pokud by se situace opakovala. 

Dne 23.6.2014 v 11:59 hod. oznámil starosta obce Radonice, že v parku v ulici Růžičkova se 

nachází bezdomovec.  

Provedená opatření: Okamžitou kontrolou hlídky na místě bylo zjištěno, že se jedná 

o občana z nedaleké obce Cvrčovice, který zde odpočívá při procházce. Opatření nebylo třeba 

činit. Oznamovatel informován telefonicky. 

Dne 25.6.2014 v 08:35 hod. kontrolou hlídky v ulici Třešňová v Radonicích bylo zjištěno, že 

zde zaparkované vozidlo Hyundai Accent nese známky odcizeného vozidla.  

Provedená opatření: Bylo cestou dozorčí služby OO PČR Brandýs n. L. lustrováno 

v evidenci odcizených vozidel s výsledkem NEGATIVNÍ. Přesto dozorčí rozhodl o převzetí 

věci k šetření a vyslal hlídku na místo. Případ předán hlídce OO PČR v 09:10 hod. Další 

opatření nebylo třeba činit. 

Dne 25.6.2014 v 09:12 hod. hlídka OP zjistila, že v ulici Dehtárská v místech u fotbalového 

hřiště neznámý pachatel odhodil 4 velké tašky plné komunálního odpadu.  

Provedená opatření: Vzhledem k tomu, že hlídce bylo známo, že t.č. jsou technické služby 

obce zaneprázdněny údržbou veřejné zeleně, rozhodla se, že odpad zlikviduje sama, tento 

z místa odstranila. 

Dne 25.6.2014 v 11:46 hod. strážník OP projednal s občanem J. z Radonic jeho nevhodné 

chování, kterého se měl dopustit předešlého víkendu v Rodinném parku Amerika tím, že 

slovně urážel na místě přítomné spoluobčany. Občan se k jednání doznal.  

Provedená opatření: Jeho skutek s ním byl projednán dle §11 odst.3 zák.č.200/1990Sb. Další 

opatření nebylo třeba činit.  

Dne 27.6.2014 v 07:19 hod. zjistila hlídka OP znečištění ulice V Uličce v Radonicích 

koňským trusem.  

Provedená opatření: Strážník  provedl místní šetření za účelem zjištění pachatele. Tento 

následně na výzvu strážníka uvedl komunikaci do původního stavu.  

Dne 27.06.2014 v 08:12 hod. přijala hlídka OP oznámení od zaměstnanců prodejny COOP 

v Radonicích, že dělníci pracující na stavbě Obecního domu svým parkováním znemožňují 

zásobování prodejny.  

Provedená opatření: Strážník se neprodleně dostavil na místo a sjednal nápravu situace. 

Dne 27.06.2014 ve 21:20 hod. přijala hlídka OP Radonice při autohlídce oznámení, že na 

rodinném parku Amerika několik dětí porušuje provozní řád. Hlídka se dostavila k parku, kdy 

při příjezdu k parku zjistila skupinku místních dětí odcházejících z dtto parku.  
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Provedená opatření: Strážník děti poučil o nutnosti dodržování provozního řádu a možných 

následcích jeho porušování. Hlídka místu nadále věnovala zvýšenou pozornost. 

Dne 30.06.2014 v 15:00 hod. se na služebnu OP Radonice dostavila paní Š. z Radonic, která 

OP předala nalezeného psa, který dle sdělení, pobíhal v ulici Pavlova.  

Provedená opatření: Provedeným místním šetřením byl zjištěn majitel psa pan H.,který byl 

následně kontaktován a psa si převzal.   

Dne 02.07.2014 v 8:36 hod. přijala hlídka OP Radonice při autohlídce oznámení od pana S. 

z Kutné Hory, který hlídce sdělil, že nalezl před svým domem registrační značku motorového 

vozidla.   

Provedená opatření: Zjištěno, že RZ patří panu H., bytem Svémyslice. Hlídka zkontaktovala 

majitele, který ztrátu RZ potvrdil. 

Dne 06.07.2014 ve 2:10 hod. kontrolovala hlídka OP Radonice Rodinný park Amerika. 

V tuto dobu se v parku – u tanečního parketu nacházelo několik osob. Poté hlídka 

pokračovala v hlídkové činnosti v obcích Jenštejn a Svémyslice. Hlídka se do parku Amerika 

vrátila ve 3:20 hod, kde se již nikdo nenacházel a zjistila zde velký nepořádek. Na přístupové 

cestě, kde před tím parkovalo několik automobilů byl vysypán a následně vyhozen plechový 

odpadkový koš (hlídka vrátila zpět na místo). Toaletní buňky byly převráceny na el. ohradník 

koňského výběhu. Tyto hlídka postavila zpět na místo. Několik popelnic bylo převrženo 

a odpadky vysypány.  

Provedená opatření: Hlídka na místě provedla fotodokumentaci, ve věci bylo provedeno 

místní šetření. 

Dne 10.07.2014 v době od 10:00 hod. do 12:10 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti v obci Svémyslice měřením. 

Dne 10.07.2014 v době od 14:30 hod. do 16:10hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Dehtáry. 

Dne 14.07.2014 v 09:09 hod. telefonicky oznámil pan F., že na stavbě domů v lokalitě Na 

Vartě jezdí mixy s betonem mimo určenou trasu.  

Provedená opatření: Hlídka OP se neprodleně dostavila na místo, projednáním věci 

s vedoucím stavby zjednala nápravu. 

Dne 14.07.2014 v 09:15 hod. oznámil pan T. z Radonic, že „v esíčku“ na ul. Ligasova 

u Obecního domu asi došlo k dopravní nehodě, která brání průjezdu vozidel. Hlídka OP se 

neprodleně dostavila na místo a zjistila, že nedošlo k nehodě, ale k závadě nákladního 

vozidla, které následně tvořilo překážku provozu.  

Provedená opatření : Hlídka na místě 90 minut řídila provoz do odtažení nepojízdného 

vozidla, které tvořilo překážku provozu. 

Dne 14.07.2014 ve 22:31 hod. oznámil občan z Nového Jenštejna, že jeho sousedce (která t.č. 

není doma) štěká doma pes.  

Provedená opatření: Oznamovateli strážník vysvětlil, že štěkání psa nezakládá skutkovou 

podstatu přestupku, ale je věcí občanskoprávní a doporučil, aby se, v rámci dobrých 

sousedských vztahů, nejprve pokusil kontaktovat sousedku a s ní věc vyřešit, neboť do bytu 

nemá obecní policie (v tomto konkrétním případě) právo vstoupit.  

Dne 14.07.2014 ve 22:47 hod. oznámila občanka z Nového Jenštejna, že někde ve vesnici 

štěká pes a jí to ruší. Strážník se  oznamovatelce pokusil vysvětlit, že štěkání psa nezakládá 

skutkovou podstatu přestupku a pokud ani neví, který pes jí ruší, tak lze věc jen velice těžko 

řešit. Domáhala se aby, pokud to nezakazuje zákon, to z moci úřední psovi zakázal strážník. 

Když jí nemohlo být vyhověno, tak uvedla, že psa otráví. Byla poučena, že tím se dopustí 

trestného činu.  
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Provedená opatření: Hlídka se neprodleně vypravila do dtto lokality zjistit stav věci. Na 

místo bylo ticho. Je pravděpodobné, že pes který štěkal na jiné zvíře (kočku, ježka apod.), tak 

nečiní soustavně. Věci byla po zbytek noci  hlídkou věnována pozornost, ale problém se již 

neopakoval. 

Dne 19.07.2014 v 09:43 hod. oznámil pan Š. z Dehtár, že si myslí, že mu zloději právě 

kradou dozrávající mák na poli u silnice Svémyslice – Zápy, k.ú. Svémyslice. Hlídka OP se 

neprodleně dostavila na místo a zde zjistila tři osoby: muže kosící škarpu a dvojici na 

procházce.  

Provedená opatření: Provedena kontrola místa.  Oznamovatel byl vyrozuměn. Opatření 

nebylo třeba. 

Dne 19.07.2014 v 10:25 hod. přijal strážník OP Radonice oznámení od občanů, že cvičební 

pomůcka – rotoped v parku Růžičkova je nefunkční z důvodu technické závady.  

Provedená opatření: Informace byla ihned předána vedoucímu TS Radonice. 

Dne 29.07. 2014 v době od 08:00 hod. do 08:45 hod. a od 09:30 hod. do 10.00 hod. 

zajišťovala hlídka OP bezpečnost silničního provozu při rozebírání a odvozu čekárny 

autobusové zastávky Ligasova v Radonicích. 

Dne 29.07. 2014 v 15:19 hod. během cyklohlídky zjistil strážník OP, že panu S. (ul. Nad 

Školou, Radonice) utekli otevřenou brankou  2 psi.  

Provedená opatření: Strážník oba psi zahnal zpět na parcelu a branku zajistil. 

Dne 07.08.2014 v 17:34 hod. u silnice ze Svémyslic na Zápy u pole máku patřícího panu Š.  

zjistila hlídka zaparkované osobní vozidlo a u něho manželskou dvojici trhající mák.  

Provedená opatření: Vzhledem k zanedbatelné škodě (pár makovic do vázy) byli pachatelé 

poučeni, že jejich jednání je trestné a následně vykázáni z místa. Majitel pan Š. byl 

vyrozuměn. Hlídka místu nadále věnovala zvýšenou pozornost 

Dne 07.08.2014 ve 22:23 hod. oznámila paní R. (bytem ul. Sluncová, Svémyslice), že v ulici 

Sluncová se podezřele pomalu pohybuje vozidlo tov. zn. VW Passat.  

Provedená opatření: Hlídka se neprodleně dostavila do Svémyslic a vozidlo VW Passat 

zjistila na návsi. Při komunikaci se řidičem bylo zjištěno, že hledá ulici Polní ve 

Svémyslicích. Hlídka jej doprovodila až na místo. 

Dne 11.08.2014 v době od 10:00 hod. do 11:20 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Dehtáry, v době od 13:00 hod. do 14:20 hod. prováděla 

hlídka OP kontrolu dodržování rychlosti v obci Svémyslice 

Dne 22.08.2014 se Na Americe v k.ú. Jenštejn se svolením majitele pozemku konala 

soukromá akce - oslava narozenin ve stylu technoparty.   

Dne 23.8.2014  v 8.00 hod. bylo  kontrolou zjištěno, že  se na místě nachází malé nákladní 

vozidlo. V okolí vozidla se nacházelo  několik osob, které  do plastových pytlů sbíraly 

odpadky.  

Provedená opatření:  Kontrola bezprostředního okolí  a odchodových tras do obce Radonice 

za účelem zjištění případného poškození soukromého  či obecního majetku - bez závad.  

Průběžná kontrola dané lokality s negativním výsledkem. 

Dne 23.8.2014  v 17.49  hod. oznámila paní  M. A., bytem  Třešňová, Radonice, že na ulici 

před jejím domem nalezla psa ( černý labrador), který ohrožoval provoz  tím, že  vbíhal před 

projíždějící vozidla. Oznamovatelka dále hlídce  uvedla, že psa  vpustila na svůj pozemek 

a setrvá na místě do příjezdu  hlídky.  Po příjezdu hlídky bylo  dle místní znalosti zjištěno, že 

výše uvedený pes   patří osobě   M.K. bytem ul. Počernická, Radonice.  
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Provedená opatření:  Majitel psa byl  vyrozuměn a v 18.30 hod. se k oznamovatelce pro psa 

dostavil, kde si psa za přítomnosti strážníka OP převzal. Následně byl  majitel strážníkem 

vyzván k řádnému zajištění psa na svém pozemku. 

Dne 26.08.2014 v 03:58 hod. hlídka OP Radonice zjistila ve Svémyslicích v ulici Na Výsluní 

u č.p. 51 otevřenou garáž v níž se nacházelo osobní vozidlo, horská kola, nářadí atd. 

Provedená opatření: Hlídka vyrozuměla majitele pana H. a tento si majetek zabezpečil. 

Dne 01.09.2014 v 08:15 hod. strážník OP Radonice při pěší hlídce zjistil výskyt 

podvyživeného toulavého psa velkého plemene (leonberger) stáří 3-4roky. Tohoto odchytil 

a dočasně umístil na služebně OP. Byla mu poskytnuta strava.  

Provedená opatření: Součinností s MP Hl.m.Phy byla provedena kontrola zda pes nemá čip  

- negativní. Provedeno vyfotografování psa a fota předána e-mailem OÚ Radonice, OÚ 

Jenštejn, OÚ Svémyslice. Foto ve spolupráci s místními kynology vyvěšeno na facebook. 

Vzhledem k tomu, že po uplynutí 12-ti hodin o psa nikdo neprojevil zájem (osloveno několik 

občanů) a nikomu nechyběl, tak byl pes ve 22:15 hod. téhož dne předán smluvní odchytové 

službě Lary. 

Dne 01.09.2014 strážník OP Radonice při pěší hlídce  nalezl v Radonicích v ulici Na Skále 

svazek klíčů.   

Provedená opatření: Provedeno místní šetření. Zjištěn původ klíčů – klíče od objektu obce 

Radonice. Telefonicky kontaktována zodpovědná osoba - klíče předány dne 02.09.2014 

v 06:30 hod. 

Dne 04.09.2014 v 18:24 hod. přijala hlídka OP oznámení, že na zahradě domu č.p. 195 v ul. 

Na Vyhlídce v Radonicích plným proudem teče voda z otevřeného vodovodního kohoutu. 

Hlídka se neprodleně dostavila na místo a zjistila, že nikdo není doma.  

Provedená opatření: Strážník překonal oplocení domu a vodu zavřel. 

Dne  05.09.2014 v 17.19 hod.  hlídka OP  přijala oznámení od řidičů, že za obcí Dehtáry 

směrem do obce Svémyslice stojí vprostřed vozovky kůň.  

Provedená opatření:  Po příjezdu na místo bylo za použití služebního vozidla označeno 

místo jako  překážka provozu a  byl jím dočasně uzavřen provoz. Kůň  byl odchycen 

a odveden mimo vozovku. Po uvolnění komunikace byl odveden (s ohledem na místní 

znalost) k nejbližšímu chovateli koňů v obci Dehtáry.  V uzavřeném areálu za domem č.p.  X 

v dtto obci, kde jsou stáje a výběhy koňů, se na místě nikdo nenacházel. Hlídka střežila koně 

do 19.35 hod., kdy se  ke stájím dostavil pan P. s tím, že společně s dalšími lidmi koně  

hledají,  jelikož  mu v 17.00 hod.  utekl ze stájí při čištění. Po prokázání  vlastnictví koně byl 

tomuto v 17.40 hod. předán.  

Dne 08.09.2014 v 10:45 hod. hlídka OP Radonice zaznamenala, že obec Dehtáry je zahalena 

oblakem kouře. Místním šetřením byl jako zdroj znečištění ovzduší zjištěn oheň za 

rybníčkem, kde na hromadě pan P. pálil materiál ze stříhání „živého“ plotu u výběhu koní.  

Provedená opatření: Pan P. na pokyn strážníků uhasil oheň. Jako pachatel byl poučen 

o protizákonnosti svého počínání a přestupek byl vyřešen domluvou. 

Dne 08.09.2014 v době od 10:50hod. do 12:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti v obci Dehtáry měřením. 

Dne 08.09.2014 v době od 13:30 hod. do 14:30 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Svémyslice na návsi u pomníku. 

Dne 08.09.2014 v době od 15:30 hod. do 17:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Radonice ul. Pavlova. 
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Dne 13.09.2014 v době od 14:00 hod. do 19:00 hod. zajišťovala hlídka OP formou pěší 

hlídky klidný průběh Posvícení v Rodinném parku Amerika v Radonicích. 

Dne 15.09.2014 v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Svémyslice na návsi u pomníku. 

Dne 15.09.2014 v době od 15:30 hod. do 17:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Radonice ul. Vinořská. 

Dne 18.09.2014 v době od 15:00 hod. do 17:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Radionice ul. Ligasova. 

Dne 18.09.2014 v 18.40 hod. se hlídka OP Radonice na základě telefonického oznámení 

dozvěděla o  pohybu  osamoceného psa (pravděpodobně doga)  světle hnědé  srsti s bílými 

znaky na hrudi v  katastrálním území obce Jenštejn v ulici Zlatnická. Hlídka se neprodleně 

dostavila na místo.  

Provedená opatření: Po příjezdu byl pes hlídkou zajištěn a bylo provedeno šetření 

v bezprostředním okolí místa nálezu za účelem zjištění majitele psa - s negativním 

výsledkem. Následně byl vznesen telefonický dotaz  na vedení obce Jenštejn - s negativním 

výsledkem. Z výše uvedených důvodů byla  o nálezu informována  smluvní odchytová služba  

Larry  a pes byl dočasně umístěn na  služebně OP.  Ve 20.10h se na  služebnu OP dostavil  

pan M. trvale Radonice, toho času bytem Zlatnická, Jenštejn a jako oprávněný majitel si 

nalezeného psa převzal.  

Dne 29.09.2014 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Radonice ul. Vinořská x Na Proutkách 

Dne 2.10.2014  v 7:50 hod. hlídka OP Radonice při výkonu hlídkové činnosti v obci Jenštejn  

zjistila, že na křižovatce ulic Vinořská  x Na stráni je  na středu vozovky vyvrácené prasklé 

železobetonové víko od kanalizace a spolu s otevřeným kanálem  tvoří překážku v silničním 

provozu, kdy  bezprostředně hrozilo ohrožení  majetku a zdraví  účastníků silničního provozu. 

Hlídka označila svým služebním vozidlem nebezpečné  místo, řídila provoz a setrvala na 

místě  do 8:45 hod.,  tj. do příjezdu  pracovníků firmy, kteří  provedli označení   výstražnými  

přenosnými značkami.  

Provedená opatření: Označení překážky v silničním provozu za použití služebního vozidla. 

Řízení provozu. Setrvání na místě do příjezdu  firmy, jenž umístila přechodné dopravní 

značení. 

Dne 9.10.2014 v 8:50 hod. hlídka OP Radonice při výkonu hlídkové činnosti v obci Radonice 

zjistila,  že  na konci ulice Satalická, směrem ven z obce po pravé straně leží  v příkopu   

dopravní značka ,, Konec obce “ s textem Radonice. Na místě bylo dle stop zjištěno, že 

k poškození  nosné části značky došlo pravděpodobně po střetu s  motorovým vozidlem. 

Provedená opatření: Setřením na místě a v bezprostředním okolí se nepodařilo získat žádné 

poznatky k době vzniku poškození, ani k vozidlu, či k osobě neznámého pachatele. 

Svépomocí bylo na místě provedeno částečné narovnání nosné části dopravní značky. 

Z důvodu nutnosti výměny této nosné části značky byl osobně  o zjištěném stavu informován 

pracovník údržby při OU Radonice.  

Dne 10.10.2014 v 7:28 hod. hlídka OP Radonice při výkonu hlídkové činnosti přijala 

oznámení o neznámém  odstaveném osobním vozidle tov. zn. KIA v ulici Na Skále 

v Radonicích.  

Provedená opatření: kontrola vozidla na místě – bez známek poškození či odcizení, lustrace 

vozidla cestou PČR v evidenci odcizených vozidel – negativní. 
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Dne 10.10.2014 v 11:00 hod. zjistila hlídka OP, že neznámý pachatel v Radonicích v ulici 

Dehtárská u oplocení areálu fotbalového hřiště vyložil pytle  s odpadem.  

Přijatá opatření: Kontrola obsahu pytlů za účelem zjištění totožnosti pachatele – negativní. 

Vyjednání odklizení odpadu se zaměstnancem TS Radonice  

Dne 11.10.2014 v nočních hodinách zjistila hlídka OP, že v Radonicích v  Rodinném parku 

Amerika přestalo fungovat osvětlení.  

Přijatá opatření: Po celou noční službu byla areálu Rodinného parku věnována zvýšená 

pozornost .Vyjednání opravy.  

Ve dnech 10.10.2014 a 11.10.2014 hlídka OP v rámci výkonu služby dohlížela na 

bezkonfliktní průběh Komunálních voleb 2014. V průběhu voleb nebyla zjištěna žádná 

mimořádná událost vyžadující zákrok OP Radonice. 

Dne 27.10.2014 v 08:00 hod. paní F. z Jenštejna ul. Cechovní oznámila, že:“…. v pátek 

24.10.2014 zhruba v 8.15 hodin jsem seděla zády ke kuchyňským dveřím ve svém bytě, když 

se ozvala velká rána, jak dopadlo něco na sklo. Dost jsem se lekla a když jsem se otočila, tak 

jsem viděla souseda na našem pozemku, jak tluče do našeho kuchyňského skla klackem nebo 

násadou. Přestože jsem byla jen v županu a bála jsem se, otevřela jsem dveře a snažila se 

zjistit, proč se nám takto dobývá do domu. Křičel na mě, že jestli k nám bude chodit jeho 

kočka, tak jí zlikviduje. Na to jsem mu oznámila, že jdu zavolat policii a zavřela jsem 

dveře…“.  

Přijatá opatření: provedeno místní šetření, oznamovatelka byla poučena, že pokud soused 

vstoupil na její pozemek a vyhrožoval spácháním trestného činu, tak Obecní policie není 

věcně příslušným orgánem a je třeba se obrátit na Policii ČR. 

Dne 27.10.2014 ve 12:29 hod. v průběhu pěší hlídky zjistil strážník, že na ul. Zápská 

v Radonicích parkuje v místě zákazu velký nákladní automobil, patřící občanu Radonic panu 

K.   

Provedené opatření: pan K. byl strážníkem navštíven v místě bydliště v ulici Na Vartě 

a vyzván, aby byl vůz přeparkován. Jeden z jeho zaměstnanců tak ihned učinil. 

Dne 31.10.2014 ve 08:40 hod. v průběhu pěší hlídky zjistil strážník, volně pobíhající štěně 

křížence Jack Russel Teriéra (pes stáří cca 5-6 měsíců).  

Provedené opatření: kontrola v evidenci psů v obci – negativní, vyhlášení rozhlasem – 

neprovedeno pro poruchu obecního rozhlasu, v rámci místního šetření tlf. konzultace s paní B. 

(místní znalost) a paní B. (vlastní stejné plemeno psa), v 11:30 hod. pes předán smluvní 

odchytové službě. 

Dne 01.10.2014 v době od 12:00 hod do 14:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Radonice ul. Počernická. 

Dne 06.10.2014 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Svémyslice na návsi u pomníku. 

Dne 06.10.2014 v době od 13:00 hod. do 14:30 hod. prováděla hlídka OP kontrolu 

dodržování rychlosti měřením v obci Dehtáry 

Dne 03.11.2014 hlídka OP Radonice přijala oznámení, že neznámý pachatel na 2 místech na  

silnici č. 0107 na Horní Počernice vysypal větší množství odpadu a suti tak, že odpad i 

zasahuje do vozovky.   

Přijatá opatření: Strážník telefonicky kontaktoval SÚS Stč. kraje detašované pracoviště 

Mochov, kde hovořil se Správním cestmistrem. Tento uvedl, že telefonické oznámení 

postačuje a není třeba zasílat email. Dále uvedl, že věc přidělí k vyřízení místně příslušnému 

cestmistrovi. 
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Dne 03.11.2014 v 08:40 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení od pana M.K. 

z Radonic, že na ulici Počernická se pohybuje černý pes velkého plemene.  

Přijatá opatření:hlídka okamžitě vyjela na místo + místní šetření s negativním výsledkem 

Dne 03.11.2014 v době od 14:00 hod. do 15:00 hod. OP Radonice poskytovala nezbytnou 

součinnost pracovníkům Služby Kriminální Policie odd. hospodářské kriminality Hradec 

Králové. 

Dne 4.11.2014 v 14:40 hod. na služebnu OP Radonice donesl pan  M.R.  nalezeného  malého 

hnědého  psa  neurčité rasy ve stáří asi 14 let.   

Provedená opatření:  Hlídka nejprve oslovila  majitele obdobných  plemen psa v obci 

a následně provedla šetření v přilehlých obcí za účelem zjištění majitele psa s negativním 

výsledkem. Z výše uvedených důvodů byla o nálezu informována odchytová služba Larry na  

tel.  605189844 a pes byl dočasně umístěn na služebně OP. V 18:10 hod. si nalezeného psa 

osobně převzal p. Dvořák z výše uvedené odchytové služby. 

Dne 10.11.2014 v 14:10 hod. bylo hlídkou OP  Radonice na zastávce MHD Ligasova v obci 

Radonice nalezeno osamocené cestovní látkové zavazadlo černé barvy na kolečkách. 

Vytěžením kolemjdoucích a osob bydlících v okolí zastávky nebylo zjištěno majitele 

předmětného zavazadla. Následně bylo zběžně nahlédnuto do zavazadla, kdy byl zjištěn 

obsah: dětské prádlo, hračky a boty.    

Provedená opatření:  jako nalezená věc zavazadlo uloženo na služebně OP.  Do 18.30 hod. 

se na zdejší služebnu o zavazadlo nikdo nepřihlásil. Jelikož bylo cítit ze zavazadla pach jídla, 

bylo toto otevřeno opětovně a uvnitř byla nalezena igelitová taška s nákupem jídla. V této 

tašce byl nalezen také lístek s telefonním kontaktem, na kterém byl majitel vyrozuměn.    

E.M. bytem Nitra, Jedlíkova 4 přechodně bytem Radonice. Tento telefonicky požádal 

o předání předmětného zavazadla jeho příbuzné, která se dostavila na zdejší služebnu v 18.40 

hod. 

Dne 11.11.2014 v 8:10 hod. byl hlídkou OP Radonice před Obecním úřadem nalezen řidičský 

průkaz vystavený na jméno J.D.  Bylo zjištěno telefonní číslo na výše uvedenou osobu, kdy 

po telefonické domluvě byl nalezený řidičský průkaz této osobně předán na služebně OP.  

Dne 12.11. 2014 v době od 7:40 hod.  do 8:10 hod. řídil strážník-čekatel Fr. Třetina doby 

příjezdu hlídky DI- PČR  provoz na křižovatce ulic Ligasova x Zápská v obci Radonice, 

neboť zde došlo k dopravní nehodě dvou osobních motorových vozidel.  

Dne 12.11. 2014 v době od 10:00 hod.do 11:00 hod. hlídka OP Radonice z pokynu starosty 

obce Radonice asistovala při zajištění bezpečnosti a předcházení vzniku škod na majetku obce 

– KD Radonice. Na místě byli dále přítomni: starosta obce Radonice ing.S.Němec MBA, ing. 

Chmel, zastupitel p. Forman, za TS Radonice p. Houra.  

Provedená opatření: Provedena fotodokumentace, pořízen videozáznam s komentářem. Ke 

škodě na majetku ani k újmě na zdraví osob nedošlo. 

Dne 12.11. 2014 v 11:15 hod. hlídka OP Radonice při hlídkové činnosti v obci Svémyslice, v 

ulici Na Výsluní před č.p. 52 zjistila 2 podezřelé osoby.  

Provedená opatření: Provedena kontrola a lustrace osob v evidencích PČR s negativním 

výsledkem.  

Dne 25.11. 2014 v 12:30 hod. hlídka OP Radonice, při hlídkové činnosti v obci Radonice, 

v ulici Ligasova 30, po telefonickém oznámení od pana L. B., trvale bytem Radonice, přijala 

jím nalezené 2 ks zavazadel, které nalezl v místním rybníce. S obsahu zavazadel bylo zjištěno, 

že majitelem těchto zavazadel je D.Š. trv. bytem Praha 10. Lustrací v dostupných evidencí 

PČR, byl zjištěn telefonní kontakt na výše uvedenou osobu. Dále bylo zjištěno, že tyto věci 

byly ohlášené jako odcizené z vozidla na MOP Kyje,PČR Praha 9. Poškozený a tamní součást 
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byly o nálezu vyrozuměny.  Dne 25.11.2014 se pan D.Š. dostavil na výzvu Obecní Policie 

Radonice  k vyzvednutí nalezených věcí.  

Provedená opatření:Převzetí předmětu oznámení. Vyrozumění poškozeného. Dle věcné 

příslušnosti info PČR Praha 9 – o nálezu a předání věcí. 

Dne 26.11.2014 v 10:05 hod. přijala hlídka OP oznámení o hromadě pneumatik - černé 

skládce založené neznámým pachatelem na Zápské cestě  na příjezdu k polnímu hnojišti. 

Přijatá opatření: Místo se nachází na k.ú. obce Jenštejn. Věc byla, dle místní příslušnosti, 

řešena ve spolupráci se starostou obce Jenštejn. Tento zajistil odklizení firmou pana S. N. 

z Jenštejna. 

Dne 27.11.2014 v 9:30 hod. hlídka OP Radonice, při hlídkové činnosti v obci Radonice, 

v ulici Ligasova,  Radonice, po telefonickém oznámení od pana L.B. trvale bytem Radonice, 

přijala jím nalezené zavazadlo, které nalezl v místním rybníku. S obsahu zavazadla (soukromé 

a firemní písemnosti, platební karty, průkazní lístky) bylo zjištěno, že majitelem tohoto 

zavazadla je pan ing. L.F. trvale bytem Praha10-Pitkovice. Lustrací v dostupných evidencí 

PČR, byl zjištěn telefonní kontakt na výše uvedenou osobu. Dále bylo zjištěno, že tyto věci 

byly ohlášené jako odcizené z vozidla na MOP Uhříněves, PČR Praha 10. DS MOP 

Uhříněves nepožadovala zajištění místa nálezu ani věcí a to vzhledem k nálezu věcí ve vodě 

a znehodnocení případných upotřebitelných stop. Poškozený telefonicky přislíbil osobní 

převzetí věcí dne 27.11.2014 ve večerních hodinách, popřípadě po telefonické domluvě příští 

pracovní den.  

Provedená opatření: Převzetí předmětu oznámení + Vyrozumění poškozeného + dle věcné 

příslušnosti info PČR  MOP Praha 10 - Uhříněves.   

Dne 30.11.2014 v době od 17:00 hod. do 19:00 hod. zajišťoval strážník OP bezpečnost  

občanů při rozsvícení vánočního stromu u OD Radonice. Během kulturní akce nedošlo 

k žádné mimořádné události. 

Dne 30.11.2014 v době od 16:00 hod. do 18:30 hod. zajišťoval strážník OP bezpečnost  

občanů při rozsvícení vánočního stromu na návsi v Jenštejně. Během kulturní akce nedošlo 

k žádné mimořádné události. 

Dne 03.12. 2014 v 19:44 hod. hlídka OP Radonice  přijala telefonické oznámení o pohybu 

skupiny romů, kteří zvoní u dveří domů v Jenštejně v ulici Hradní a dožadují se finančního 

daru. Hlídka na místě zjistila 2 romy : Pavel D., bytem Praha 10 a Pavel T. bytem Praha 9. 

Provedená opatření: Hlídka na místě do 2minut. Provedena kontrola a lustrace osob 

v evidencích PČR s negativním výsledkem. Osoby byly hlídkou vykázány. 

Dne 05.12.2014 hlídka OP Radonice zajišťovala klidný průběh oslav svátku sv. Mikuláše, 

zejména se zaměřením na dodržování veřejného pořádku a používání zábavné pyrotechniky.     

Během služby nebyly zjištěny škody na majetku, zdraví osob ani porušení veřejného pořádku 

překračující míru obvyklou pro tento den. 

Dne 08.12.2014 v 16:00 hod. při pěší hlídce hlídka OP Radonice nalezla zatoulaného malého 

hnědobílého psa pobíhajícího mezi vozidly na ulici Ligasova v Radonicích.  

Provedená opatření: zajištění bezpečnosti silničního provozu odchycením psa, určení 

majitele psa na základě místní a osobní znalosti, předání psa na pozemek majitele – paní B., 

bytem Radonice.  

Dne 08.12.2014 v době od 17:45 hod. do 18:15 hod. hlídka OP Radonice byla oslovena 

řidičkou tmavého vozidla tov.zn. Ford stojícího na ulici Pavlova ve směru jízdy do centra 

obce Radonice. Tato požádala hlídku OP o pomoc, neboť její vozidlo s běžícím motorem bylo 

zamčené s klíčky v zapalování a nemohla se dostat do vozidla. Situace nastala v důsledku 

toho, že oznamovatelka, jsa přespolní, jednajíc v dobré víře a neznalá věci, naložila do svého 
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vozidla volně pobíhajícího psa pana H. z Radonic a jala se hledat, komu pes patří. Mezitím 

pes pobíhající volně po kabině vozidla tlapkou zamáčkl tlačítko centrálního zamykání 

vozidla, vozidlo uzamkl a toto se stalo překážkou provozu.  

Provedená opatření: vyžádání pomoci od automechanika  +  v době od 17:45 hod. do 18:15 

hod. řízení provozu na místě.  

Dne 09.12.2014 v 8:00 hod. při pěší hlídce, kterou prováděl strážník v ulici Oblouková 

v Radonicích, byl zjištěn nezajištěný objekt (otevřená vstupní branka elektronicky hlídaného 

objektu). Vzhledem k tomu, že byl předpoklad narušení objektu pachatelem, jelikož při snaze  

hlídky otevřený objekt uzavřít byl spuštěn alarm, bylo vyčkáno příchodu majitele domu 

a osobně majitelem prověřeno, zda-li se v objektu nenachází neoprávněná osoba. Dle majitele 

došlo k přimrznutí západky zámku a samovolnému otevření.   

Provedená opatření: Upozornění majitele objektu pana Ing. L. Ke škodě na majetku a zdraví 

osob nedošlo. 

Dne 09.12.2014 v 9:02 hod. přijala obecní policie oznámení od pana N.H., že v obci Jenštejn, 

byli viděni pytláci (počet neznámý) jak pytlačí na obecním rybníku. Hlídka se OP se 

neprodleně dostavila na místo. Na místě nebyly zjištěny žádné osoby.  

Provedená opatření:  Po zbytek služby byla věci věnována zvýšená pozornost. 

Dne 11.12.2014 v 07:00 hod. při pěší hlídce strážník nalezl v ulici Na Skále v Radonicích 

černou klíčenku s 2 klíči a drobnou finanční hotovostí. Vzhledem k tomu, že místní šetření 

nepřineslo žádný výsledek, tak strážník věc nalezenou předal na sekretariát OÚ Radonice 

k vyhlášení a uložení nálezu.  

Provedená opatření: místní šetření, odevzdání nálezu na OÚ a žádost o jeho vyhlášení 

rozhlasem. 

Dne 11.12.2014 v 19:45 hod. při hlídce strážník zjistil v ulici Ligasova v Radonicích 

nepojízdné osobní vozidlo Škoda Fabia combi tvořící překážku provozu. Dle sdělení řidiče 

byla důvodem závada na vozidle.  

Provedená opatření: Na základě místní a osobní znalosti strážník zajistil řidiči pomoc – 

přemístění a opravu vozidla v autoservise.  

Dne 16.12 2014 v 9:21 hod. telefonicky paní T., vlastník areálu pro chov koní v Radonicích, 

že na cestě od Vinoře směrem do Radonic do ul. Růžičkova se pohybuje osamocený  hnědý  

lovecký pes bez obojku. Hlídka OP Radonice se na místo neprodleně dostavila a zjistila 

majitele psa. Tento uvedl, že mu pes na 10 minut z farmy utekl.  Majitel se zaručil, že svého 

psa lépe zabezpečí a situace se nebude opakovat.   

Provedená opatření:  poučení majitele psa,  věc vyřešena domluvou. 

Dne 22.12 2014 v 18.30 hod. v průběhu hlídkové činnosti v obci Radonice na cestě od Vinoře 

směrem do Radonic do ul. Růžičkova hlídka OP Radonice zjistila několik větších olejových 

skvrn na vozovce spojených souvislým pruhem vedoucích od polní cesty od mlékárny až do 

obce přímo do areálu vrakoviště na začátku ulice Růžičkova. Vytěžením procházejících 

občanů bylo zjištěno, že zde asi v 17:30 hod projíždělo nákladní vozidlo nezjištěné registrační 

značky s jeřábovou nástavbou a řidič zde před vraty odstraňoval technickou závadu na 

palivovém potrubí. Následným šetřením u majitele areálu bylo zjištěno, že se nejednalo o jeho 

vozidlo a že jemu neznámý řidič v uvedenou dobu požádal o zapůjčení nářadí s tím, že opravu 

si provede sám. Dále sdělil hlídce, že řidič následně odjel ulicí Růžičkova s tím, že se 

následně vrátí a naftové stopy zasype pískem a vapexem od hasičů.  Hlídka v 18.50 hod. zpět 

na místě za účelem označení překážky v silničním provozu. Po příjezdu na místo byly naftové 

skvrny po celé délce úniku zasypány sypkým materiálem.  
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Provedená opatření: pátrání po neznámém řidiči. Ke škodě na majetku obce či třetích osob 

nedošlo. K poškození životního prostředí nedošlo. 

 

Pozn.:  výše uvedené není úplným seznamem provedených aktivit OP Radonice! 

 
Výhled na rok 2015 

    V 1 ¼ roku 2015 bude OP Radonice opět fungovat jen ve dvou lidech, neboť strážníci-

čekatelé Třetina a Boček budou ve školícím středisku. Krátce po jejich návratu odchází na 

školení za účelem prodloužení platnosti oprávnění strážníka OP (je nutno absolvovat 1x za 

3 roky) strážník Gecko – tudíž prvních 5 měsíců roku 2015 bude OP pracovat v podstavu.  

    Odchodem minulých zaměstnanců jsme také přišli o pracovníky s oprávněním pracovat 

s radarem (t.č. má oprávnění jen strážník Gecko) a vyvstává úkol zajistit vyškolení ještě 

nejméně jednoho strážníka, aby bylo možno pravidelně měřit. To bude možné až po jejich 

návratu ze školícího střediska. 

    Celkově lze říci, že nejméně celá 1 ½ letošního roku bude poznamenána následky 

proběhlých personálních změn (došlo k obměně téměř všech zaměstnanců OP), neboť 

vytvoření fungujícího kolektivu kvalifikovaných pracovníků OP je tzv. „běh na dlouhou trať“ 

a do kvality práce se může nějaký čas promítat i fakt, že získávání zkušeností a dobrých 

pracovních návyků  trvá (tak jako v každém pracovním oboru).   

 

Rozprava: 

- V. Myslivec – z jakého důvodu budou strážníci pracovat v plném počtu až od 1. 6., 

- velitel OP – noví strážníci budou v kurzu asi do poloviny měsíce března a v měsíci dubnu  

 nastoupím do kurzu já. Také bude nutné zajistit vyškolení dalšího strážníka, který bude mít  

 oprávnění pracovat s radarem. 

- pan M. Matoušek – upozornil na riziko, že některý z nových strážníků může ještě odejít, 

-  velitel OP – takové riziko bohužel existuje, ale smlouvy jsou postaveny tak, že pokud 

 strážník odejde v průběhu školení musí uhradit adekvátní část vynaložených nákladů,  

- Ing. S. Němec – navrhl iniciovat jednání s Obcí Podolanka, jejichž starostka při jednání na 

 OÚ naznačila zájem o služby Obecní policie, v případě zájmu by bylo potřeba přijmout 

 ještě jednoho strážníka, aby byla pokryta nepřetržitá služba,   

- M. Matoušek – vznesl dotaz, jestli jsou strážníci místní nebo odkud dojíždí, 

-  velitel OP – strážníci dojíždí ze Zelenče, Milovic a Kostelce nad Labem, 

- M. Matoušek – myslím si, že strážníci by měli být místní, 

- O. Mrázová – myslím, že naopak by místní být neměli, 

-  Ing. S. Němec – uložil obecní policii zaměřit se více na dopravu v ulici Na Vartě směrem 

 na staveniště společnosti Bayeta. 

 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

 



19 

 

3/4   Rozpočtové opatření č.1/2015 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

  Rozpočtové opatření reaguje na výsledek soudního sporu o penále ve výši 10.350 tis. 

vyúčtované společnosti CGM Czech a.s. za nedodržení termínu dokončení stavby komunikací 

a dešťové kanalizace o 23 dnů při denním penále 450 tis. Kč. Obec uvedené smluvní penále 

uplatnila a započetla vůči fakturaci dodavatele. Ten následně obec o zaplacení částky 

zažaloval s tím, že zpochybnil zpoždění v dokončení díla a argumentoval posunem termínu 

z důvodu provádění vodovodních přípojek pro jednotlivé domy. Okresní a následně i krajský 

soud uznal odůvodněným penále za zpoždění pouze 8 dnů a uložil obci doplatit společnosti 

CGM Czech, a.s. 6.750 tis. s příslušenstvím. Celková částka tak ke dnešnímu dni činí 9.177 

tis. Kč.   

  I přes toto pouze částečné soudní uznání nároku na smluvní penále obec ušetří oproti 

původní fakturaci společnosti CGM více než 1 mil. Kč. 

  Ve schváleném rozpočtu nebyla částka na doplatek zahrnuta z důvodu držení pevné 

pozice obce v soudním sporu, prostředky na úhradu však obec má. Navrhuji tedy schválit 

usnesení tak, jak je předloženo. 

 

Rozprava:   

-  Ing. M. Běloch – navrhl, že u příštích výběrových řízení by se nemělo dávat tak vysoké 

penále, 

- Ing. S. Němec – výši penále si určila sama společnost CGM Czech a.s. a tím získali body 

 ve výběrovém řízení a zakázka jim byla přidělena,  

- Ing. Z. Růžička – firma již v průběhu výstavby byla upozorňována na skluz a výši penále, 

 které jim hrozí, 

- pan M. Matoušek – navrhl zvážit možnost změny právního zástupce obce. 

 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje  

1.1. rozpočtové opatření  č. 1/2015, podle přílohy č. 1, kterým se mění rozpočtové výdaje 

 v paragrafu 2212 „Místní komunikace“ na částku 10.400 tis. Kč. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

3/5   Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,   

        přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  

        stavebním odpadem na území obce Radonice 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

  Novelizace platné legislativy ukládá obcím, aby měly vytvořen a obecně závaznou 

vyhláškou upraven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Naše obec tento systém provozuje 

již několik let jednak prostřednictvím smluv s odbornými firmami (kontejnery na tříděný 

a nebezpečný odpad) a jednak vlastním systémem kontejnerů (objemný odpad a biologický 

odpad). Navrhovaná vyhláška tedy v podstatě pouze tento systém definuje tak, aby naplnil 



20 

 

platnou legislativu. Jediná změna oproti současnému stavu je, že minimálně dvakrát ročně 

bude zajištěno přistavení kontejnerů na kovy. 

  Navrhuji vyhlášku schválit ve znění uvedeném v příloze č.1.   

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce 

1.  Schvaluje 

1.1. Obecně závaznou vyhlášku obce Radonice č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radonice ve znění 

uvedeném v příloze č.1. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl  přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

 

- pan J. Stypola – navrhl, že na základě poznatků pracovníků obce a upozornění ze stran 

 občanů by se mělo uvažovat o rozšíření kontejnerových stání na tříděný odpad na parc. 

 č. 188 a u budovy OÚ, 

- paní Matoušková – uvítala by umístění kontejneru na elektroodpad, 

- J. Forman – elektroodpad je svážen 2 x ročně společností A.S.A., 

- pan M. Matoušek – pokud vím firma Asekol umisťuje tyto kontejnery zdarma, 

- paní Š. Nedvídková – přislíbila prověření možnosti umístění kontejneru na elektroodpad 

 přímo u společnosti Asekol, 

- pan M. Matoušek – proč kontejnery na bioodpad budou přistavovány pouze o víkendu,   

- Ing. S. Němec – máme zkušenosti, že pokud by kontejner stál v obci trvale bude do něho 

 umisťován i odpad,  který do něho nepatří, v sobotu je u kontejnerů strážník obecní policie. 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.10 hodin. 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

Petr Janík            ………………………………… 

 

 

Miroslav Moudrý                ………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………                                 …………………………………… 

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce 


