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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

  

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 25. 6. 2015 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 12 členů  

Omluveni  :  Šárka Nedvídková, Radek Baťcha 

Nepřítomen : Mgr. Martin Běloch    

Předsedající :  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :  Jaromír Forman, Petr Janík     

Zapisovatel  :  Věra Bábíčková 

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 12 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        11                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (p. Janík) 

 

 

Pořad jednání: 

5/1   Zpráva kontrolního výboru 

5/2   Zpráva o činnosti Rady    

5/3   Zpráva o činnosti Obecní policie 

5/4   Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

5/5   Závěrečný účet obce za rok 2014 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

Rozprava:    

- Ing. Němec - navrhl doplnit do pořadu jednání k bodům uvedeným v pozvánce na jednání 

 Zastupitelstva body č. 6 - změna č.2 Územního plánu a č. 7 – kamerový systém v obci. 

 Podklady pro oba tyto body byly zpracovány teprve tento týden, takže nebylo možné je 

 zařadit do původního návrhu programu. 
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 Navrhuji tedy pro jednání Zastupitelstva dne 25. 6. 2015 tento pořad jednání: 

 

5/1   Zpráva kontrolního výboru 

5/2   Zpráva o činnosti Rady    

5/3   Zpráva o činnosti Obecní policie 

5/4   Motivační program ke zlepšení vzhledu obce  

5/5   Závěrečný účet obce za rok 2014  

5/6   Změna č. 2 Územního plánu – opatření obecné povahy 

5/7   Kamerový systém v obci  

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Hlasování pro schválení doplněného pořadu jednání : 

Pro :        12                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

5/1   Zpráva kontrolního výboru 

  – předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru 

 

Dne 22.6..2015 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomní za kontrolní výbor:   p. M.Moudrý 

                                                    p.M.Matoušek    

                                                   p.Š.Nedvídková        

 Přítomni za OÚ Radonice :    p. V.Bábíčková 

 

Usnesení: 

č. 4/6   Prodej pozemku parc. č. 46/3 v k. ú. Radonice u Prahy 

Dne 6. 11. 2014 zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 46/32 o výměře 

68 m2 v k.ú. Radonice u Prahy. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce a v daném 

termínu se přihlásil jeden zájemce (paní Olga Hrdinová). Nabídková cena odpovídá 

zveřejněné minimální částce. Při předběžném jednání s paní Hrdinovou vzešel požadavek 

kupní cenu uhradit formou splátek. Proto návrh kupní smlouvy obsahuje zástavní právo.  

 

Zastupitelstvo obce 

2. Ukládá 

Starostovi obce  

2.1 Uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva na pozemek p.č. 

46/32  v k.ú. Radonice u Prahy s paní Olgou Hrdinovou a Václavem Hrdinou.  

 

Bylo splněno. Smlouva byla podepsána 20. 5. 2015. 

Usnesení: 

č. 4/7   Demolice objektů č.p. 133 a č.p. 455 

Rada obce na svém jednání dne 9. 2. 2015 řešila možnost využití objektů ve vlastnictví obce 

č.p. 133 a č.p. 455. Po pokusech objekty pronajmout, kdy se přihlásil pouze jeden vážný 

zájemce, který nesplňoval naše požadavky, zůstaly objekty prázdné. Pro úplnost uvádím, že 
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domy pochází z padesátých let minulého století a jedná se o dřevostavbu, kde dlouhá léta 

nebyla provedena žádná údržba. Oprava objektů dle současných požadavků je neekonomická, 

proto rada obce navrhuje zastupitelstvu obce tyto zbourat. Tímto předejdeme nejenom 

možnosti požáru, ale hlavně nebezpečí úrazu a popřípadě navštěvování či obydlení 

nežádoucími osobami. 

 

Zastupitelstvo obce 

1.   Schvaluje : 

1.1.  demolici objektu č.p. 133 ve vlastnictví Obce Radonice, který se nachází na 

pozemku st. p. č. 174 v k. ú. Radonice u Prahy.  

1.2.  demolici objektu č.p. 455 ve vlastnictví Obce Radonice, který se nachází na 

pozemku st. p. č. 147 v k. ú. Radonice u Prahy.  

 

2.   Ukládá : 

Obecnímu úřadu 

2.1.     zajistit veškerou dokumentaci potřebnou k demolici objektu č.p. 133 a č.p. 455 

   v k. ú. Radonice u Prahy ve vlastnictví Obce Radonice.  

  

Bylo splněno. Dne 10. 6. 2015 byl vydán souhlas stavebního úřadu. 

Usnesení: 

č. 4/9   Kupní smlouva na pozemky tvořící bývalé koryto Radonického potoka  

Podmínkou ve stanovisku Povodí Labe s.p. k realizaci akce „Rodinný park Radonice“ bylo, 

že Obec Radonice odkoupí úpravu vodního toku Radonický potok na pozemcích parc. 

č.156/10, 156/11 a 156/13 v k.ú. Jenštejn a pozemku parc. č. 251 v k.ú. Radonice u Prahy. 

Jedná se o výměru potoka v délce 91 m za 73.500,- Kč. 

Na základě předběžného souhlasu obce byla ze strany Povodí Labe s.p. vypracována kupní 

smlouva, která se předkládá ke schválení. 

 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje 

1.1. uzavření kupní smlouvy na stavbu části liniové úpravy vodního toku Radonický potok 

IDVT: 10182720 o výměře 91 m, která se nachází na pozemcích parc. č. 156/10, 

156/11 a 156/13 v k.ú. Jenštejn a pozemku parc. č. 251 v k.ú. Radonice u Prahy. 

 

2.  Ukládá 

Starostovi obce 

2.1. uzavřít kupní smlouvu.  

 

Bylo splněno. Kupní smlouvu podepsal OÚ dne 22. 4. 2015 a povodí Labe smlouvu 

podepsalo dne 28. 4. 2015. 
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Usnesení: 

č.  4/10 Motivační program ke zlepšení vzhledu obce  

Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2015 vyhlášen Motivační program ke zlepšení 

vzhledu obce. Cílem programu je přimět majitele nemovitostí v obci k opravám a zlepšení 

vzhledu jejich objektů a tím dosáhnout dalšího zlepšení vzhledu naší obce. 

Rozpočet počítá s výdajem ve výši 120 tisíc korun, tudíž budeme moci uspokojit šest 

žadatelů. 

Motivační program se bude řídit platnými Zásadami pro poskytování příspěvků ke zlepšení 

vzhledu obce v rámci Revitalizačního programu, které byly schváleny zastupitelstvem obce 

13. 12. 2007 usnes. č. 11/6 a upraveny usnes. č. 12/5 dne 3. 1. 2008. 

 

Zastupitelstvo obce 

1.    Schvaluje 

1.1.  Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2015 a termíny  pro 

podání žádostí dle přílohy č. 1. 

 

2.    Ukládá 

Obecnímu úřadu 

2.1. Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu v roce 2015 na úřední desce obce          

   a na webových stránkách obce. 

  Termín: do 20. 4. 2015. 

 

Bylo splněno. Na úřední desce bylo zveřejněno od 16. 4. 2015 do 22. 5. 2015. 

Usnesení: 

č.  4/12 Rekonstrukce Kulturního domu 

Objekt kulturního domu je v současné době ve zcela nevyhovujícím stavu, v některých 

ohledech prakticky na hranici stavu havarijního. Aby objekt mohl opětovně plnit svou funkci 

je třeba jeho zásadní rekonstrukce. 

 

Zastupitelstvo obce 

1.    Schvaluje 

1.1. Provedení rekonstrukce kulturního domu podle studie zpracované Ing. Alešem  

 Moudrým, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

 

2.    Ukládá 

Radě obce 

2.1. Uskutečnit potřebné kroky k realizaci rekonstrukce, tj. zejména zajistit zpracování  

 kompletní projektové dokumentace a stavebního povolení a organizaci výběru  

 zhotovitele.  

 

Je rozpracováno. V současné době se zpracovává projekt. Termín odevzdání projektu je 

10. 7. 2015. 
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Usnesení: 

č.  4/13 Rozšíření činnosti Obecní policie 

 Zastupitelstvo obce 

1.    Schvaluje 

  1.1.  Návrh na rozšíření činnosti Obecní policie Radonice tak, aby byl zajištěn    

  nepřetržitý výkon služby.   

  1.2. Veřejnoprávní smlouvu s obcí Podolanka k zajištění výkonu činností podle   

  zákona o obecní policii v předloženém znění. 

2.    Ukládá 

  Starostovi obce a Radě obce 

  2.1. Projednat s velitelem Obecní policie přijetí všech potřebných opatření k zajištění 

  nepřetržitého výkonu služby. 

  2.2. Vytvořit podmínky pro přijetí dalšího strážníka Obecní policie Radonice. 

  2.3. Předložit návrh na instalaci kamerového systému v obci na příštím jednání ZO. 

 

Bod 2.1 – bylo projednáno. 

Bod 2.2 – další strážník nastoupí 1. 8. 2015. 

Bod 2.3 – návrh nebyl předložen. Na dnešním ZO starosta obce podá informace ke 

kamerovému systému. 

 

Usnesení: 

č.  4/14  Pojmenování ulice    

Pojmenování ulice se týká lokality pro 24 rodinných domů vybudované společností Bayeta 

v sousedství ulice Na vartě.  

Pravomoc určovat jména ulic je zákonem č.128/2000 Sb. dána zastupitelstvu obce, navrhuji 

proto přijmout usnesení tak, jak je výše uvedeno. 

 

Zastupitelstvo obce 

1.    Schvaluje 

  1.1.  V souladu s § 28 zákona č.128/2000 o obcích pro komunikaci na p.č. 1/87                 

  v k.ú. Radonice u Prahy název ulice „Na svahu“. 

2.    Ukládá 

  Obecnímu úřadu 

  2.1. Zajistit označení ulice. 

 

Bylo splněno. Ulice byla označena. 

 

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     
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Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

5/2   Zpráva o činnosti rady 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

-  od posledního jednání ZO se rada obce sešla 9 x, 

- řešila hlavně stavební akce: 

-  rekonstrukce kulturního domu - zpracovává se projektová dokumentace, která by měla 

být hotova do 10. 7. 2015, na základě ní bude zpracována zadávací dokumentace 

a vyhlášena veřejná soutěž. Dále starosta obce informoval o průběhu soudního sporu se 

společností Gastrad. 

-  Rodinný park Amerika – bylo provedeno vypuštění a vyčištění rybníka, zpevnění břehů, 

úprava pláží, nainstalován závlahový systém, doseta tráva, proveden prořez vrb a osazen 

betonový stůl na stolní tenis, 

-  dokončuje se instalace herních a cvičebních prvků ve skateparku, 

-  byly vybudovány odstavné plochy v ulici Nad Školou, 

-  přístavba garáže o OÚ – čeká se na vydání stavebního povolení, 

-  zateplení budovy OÚ a MŠ – byla vypracována studie návratnosti zateplení budovy OÚ 

a MŠ (návratnost 41 let), z toho vyplývá, že zateplení se provádět nebude, pouze oprava 

fasády 

-  demolice objektů č.p. 133 a 455 – stavebním úřadem byl vydán demoliční výměr na tyto 

objekty, rozeslány poptávky na zhotovitele demolice, 

-  lokalita Na Vartě – ze strany společnosti Bayeta je snaha o brzké předání veškeré 

infrastruktury, proběhlo jednání s majiteli pozemků ohledně výstavby valu, který by 

jejich pozemky oddělil od Zookoutku. Výsledkem jednání bylo, že majitelé pozemků val 

něchtějí a bude vybudován pouze plot. 

-  proběhlo neformální jednání s novými majiteli tenisové haly, 

-  bylo provedeno rozšíření bezdrátového rozhlasu, 

-  změna č. 2 územního plánu – bude dnes jako samostatný bod jednání, 

-  řešili se finanční záležitosti, 

-  údržba obce – k 30. 6. 2015 končí pracovní poměr dohodou pan Houra, od 1. 6. 2015 

nastoupil pan Jedlička, na sezónní práce jsou přijati brigádníci, 

-  rada řešila stížnost občanů na provoz zahrádky u restaurace U Kuchtů, 

-  další stížnost byla na vypouštění splašků v ulici Pavlova, 

-  opakovaně byla řešena stížnost na činnost firmy Okna Macek, 

-  byla podepsána veřejnoprávní smlouva s obcí Podolanka o činnosti obecní policie, 

-  starosta obce informoval o výstavbě silničního okruhu kolem Prahy, 

-  z kulturních akcí se konaly čarodějnice, den dětí a večer rodičů a tento týden proběhne 

vítání prázdnin. 

 

 Rozprava:     

- p. Votruba – poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách dětského dne. 
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Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                  Proti :      0          Zdržel se : 0 

 

 

5/3 Zpráva o činnosti Obecní policie  

  - předkladatel Vladimír Gecko, velitel obecní policie    

  

 

       V průběhu měsíců dubna až června 2015 vykonávala Obecní policie Radonice prevenci 

proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek.   

Hlídka provedla následující zákroky a opatření: 

Dne 1. dubna 2015 v 7:50 hod. nalezla hlídka OP Radonice při pěší hlídce v parku Amerika 

2x shozené mobilní WC budky. Šetřením na místě a v bezprostřední blízkosti rybníka se 

nepodařilo zjistit svědky události, ale lze mít důvodně za to, že tato událost souvisí s velmi 

silným nočním větrem. Provedená opatření: informace předána TS a sekretariátu OU. 

Dne 04. 04. 2015 ve 12:13hod se z telefonního čísla xxxxxxx obrátila na hlídku OP s prosbou 

o prověření nenarušenosti jejího objektu Radonice, ul. Ligasova čp. xx paní XY, která se t.č. 

nacházela v zahraničí a bezpečnostní zařízení domu na zaslalo SMS o poplachu. Hlídka OP 

ve 12:15 hod. na místě konstatovala, že části budovy viditelné z ulice nevykazují známky 

narušení objektu pachatelem. Přijatá opatření: hlídka na místě v 12:15hod, vizuální kontrola 

objektu, vyrozumění oznamovatele, upozornění oznamovatele na možnost využít služeb OP 

trvale. 

Dne 05. 04. 2015 v 14:23hod na ulici Vinořská hlídka OP zjistila značku začátek obce 

vyvrácenou větrem. Hlídka značku prozatímně opravila vlastními silami a v nejbližší pracovní 

den o závadě vyrozumí TS Radonice. Přijatá opatření: dočasné odstranění závady 

dopravního značení hlídkou OP, vyrozumění TS Radonice. 

Ve dnech 04. - 06. 04. 2015 jednočlenná hlídka OP zajišťovala klidný průběh Velikonočních 

svátků. Nebyl zjištěn, ani hlášen občany, žádný incident spojený s oslavami Velikonoc. 

Přijatá opatření: autohlídka a pěší hlídka. 

Dne 06. 04. 2015 ve 20:44 hod. se obrátil na hlídku OP s prosbou o pomoc občan XY (bytem 

ul. Růžičkova, Radonice), neboť ztratil telefon. Vzhledem k okolnostem jeho osoby byl 

poučen, jak má dále postupovat a byl mu umožněn telefonní hovor ze služebního telefonu OP. 

Přijatá opatření: pokus o zavolání hlídkou na číslo ztraceného telefonu – vypnutý, umožněn 

oznamovateli soukromý telefonní hovor ze služebního telefonu OP. 

Dne 06. 04. 2015  ve 22:05 hod. se obrátil na hlídku OP s prosbou o pomoc občan XY 

(bytem ul. Růžičkova, Radonice), neboť mu doma nejde el. proud. Vzhledem k okolnostem 

jeho osoby byl na místo vyslán strážník, aby věc prověřil a tento po zjištění závady v el. 

rozvodu kontaktoval elektrikáře pana YX (Radonice, Na Skále ) a  dovezl jej na místo. Pan 

YX závadu odstranil. Přijatá opatření: pokus o odstranění závady hlídkou na místě, zajištění 

elektrikáře a jeho doprava na místo. 

Dne 12. dubna 2015 v době od 9: 00 hod. do 12:00 hod. dvoučlenná hlídka OP zajišťovala 

klidný průběh běžeckého závodu v parku Amerika a jeho okolí.  Během této akce nedošlo k  
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narušení veřejného pořádku ani k žádnému jinému porušení zákona. Přijatá opatření: 

autohlídka, pěší hlídka. 

Dne 14. 04. 2015 v 16:01 hod. přijala hlídka OP telefonickou žádost od Městské policie 

Čelákovice o spolupráci v souvislosti s tím, že se na krajnici dálnice poblíže obce Svémyslic 

pohybuje osoba s červenou taškou, která ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Po příjezdu 

hlídky na místo, byla výše popisovaná osoba spatřena, jak jde po krajnici dálnice, následně 

byla osoba vyzvána k prokázání totožnosti dle zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii 

§12, kdy bylo zjištěno, že se osoba jmenuje XY a osoba byla vykázána z dálnice. Následně 

byla Městská policie Čelákovice informována o vyřešení celé záležitosti. Provedená lustrace 

osoby v pátrání Městskou policií Čelákovice – negativní. Přijatá opatření: přijetí žádosti 

o spolupráci, hlídka na místo, prokázání totožnosti – vykázání, informování Městské policie 

Čelákovice o vyřešení, lustrace osoby.   

Dne 20. 04. 2015 v 07:15 hod. hlídka OP Radonice zjistila poruchu – nefunkčnost 

stacionárního měřiče rychlosti, tzv. radaru, v ul. Pavlova v Radonicích. Přijatá opatření: 

závada neprodleně nahlášena na sekretariát OÚ Radonice k zajištění opravy. 

Dne 20. 04. 2015 v době od 13:45 hod. do 14:45 hod. prováděla hlídka OP měření rychlosti 

vozidel ve Svémyslicích na návsi ve směru jízdy do centra obce od Dřevčic. K překročení 

rychlosti nedošlo. 

Dne 20. 04. 2015 v době od 14:50 hod. do 16:35 hod. prováděla hlídka OP měření rychlosti 

vozidel v Radonicích v ulici Pavlova ve směru jízdy do centra obce od Jenštejna. 

K překročení rychlosti nedošlo. 

Dne 20. 04. 2015 ve 23:09 hod. zjistila hlídka v obci Jenštejn v ulici Hradní před čp. XX 

odstavené vozidlo BMW X5 šedé barvy rz xxx xxxx s nezabezpečeným motorovým 

prostorem a nákladním prostorem vozidla. Vzhledem k tomu, že v domě nikdo nereagoval, 

tak byla provedena lustrace OA cestou PČR Brandýs nad Labem v databázi odcizených 

vozidel s negativním výsledkem. Přijatá opatření: pokus o zkontaktování řidiče či majitele, 

lustrace v databázi odcizených vozidel. 

Dne 21. 04. 2015 v 10:00 hod. v souladu s rozhodnutím Rady obce Radonice za dne 20. 04. 

2015 bod 14/1, projednal s panem XY strážník OP problematiku zahrádky dtto restaurace. 

Pan XY uvedl, že personál jeho restaurace tak učinil z neznalosti věci, on sám při zjištění 

stavu sjednal nápravu, a nadále bude venkovní posezení provozovat pouze na dvoře dtto 

restaurace. Přijatá opatření: projednání s majitelem p. XY. 

Dne 21. dubna 2015, v době od 10:00 hod. do 11:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

Radonice měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. K překročení 

rychlosti nedošlo. 

Dne 21. dubna 2015, v době od 14 : 00 hod. do 15:45 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do obce Vinoř. 

K překročení rychlosti nedošlo. 

Dne 22. dubna 2015, v době od 10 : 40 hod. do 12:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

Radonice měření rychlosti v obci Svémyslice, ve směru jízdy od obce Dehtáry. Během tohoto 

měření zde byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 700 Kč.       

Dne 22. dubna 2015, v době od 14 : 00 hod. do 15:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

Radonice měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Svémyslice. Během tohoto 

měření zde byla uložena 1 bloková pokuta ve  výši 1000 Kč. 
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Dne 22. dubna 2015, v době od 15 : 00 hod. do 15:50 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

Dne 22. dubna 2015, v době od 9: 00 hod. do 10:30 hod. bylo na žádost vedení obce 

Jenštejn provedeno kontrolní měření rychlosti a průjezdnosti motorových vozidel v ulici 

Hradní, a to v obou směrech jízdy.  

Dne 22. dubna 2015, v době od 16: 30 hod. do 17:30 hod. bylo na žádost vedení obce 

Jenštejn provedeno kontrolní měření rychlosti a průjezdnosti motorových vozidel v ulici 

Hradní, a to v obou směrech jízdy.  

Dne 23. dubna 2015 v ranních hodinách bylo na žádost vedení obce Jenštejn provedeno 

kontrolní měření rychlosti a průjezdnosti motorových vozidel v ulici Hradní. Měření bylo 

provedeno ve dvou časových intervalech, a to v obou směrech jízdy. 

Dne 23. dubna 2015 provedla hlídka OP Radonice místní šetření, uložené Radou obce, za 

účelem prověření veškerých reklamních tabulí, umístěných na obecních pozemcích z hlediska 

jejich povolení a úhrady poplatků. Provedená opatření: pořízena fotodokumentace 

reklamních tabulí, o zjištěných skutečnostech informován sekretariát OÚ Radonice k dalšímu 

opatření. 

Dne 29. dubna 2015, v době od 10 : 00 hod. do 11:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. Během tohoto měření zde 

nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

Dne 29. dubna 2015, v době od 13 : 30 hod. do 15:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v  ulici Pavlova, ve směru jízdy od obce Jenštejn. Během 

tohoto měření zde byly uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 2000 Kč. 

Dne 29. 04. 2015 v 13:00hod. hlídka OP zjistila zaparkovanou dodávku, která bránila řidičů 

ve výhledu do křižovatky ulic Na Skále x Na Vyhlídce. Jako majitel byl zjištěn nedaleko 

bydlící pan XY. Byl poučen a na výzvu OP sjednal nápravu přeparkováním vozidla. Přijatá 

opatření: projednání s majitelem p. XY a následné přeparkování vozidla, poučení majitele 

vozidla 

Dne 29. 04. 2015 ve 21:00hod. byla hlídka OP telefonicky upozorněna na odstavenou 

benzínovou sekačku v ulici Na Plachotě v Radonicích s tím, že oznamovatel měl obavu, zda 

si ji někdo nezapomněl uklidit. Místním šetřením hlídka zjistila, že sekačka byla venku 

ponechána úmyslně jako železný šrot. Přijatá opatření: místní šetření, vyrozumění 

oznamovatele. 

Dne 30. dubna 2015 v době od 19: 40 hod. do 22:00 hod. dvoučlenná hlídka OP zajišťovala 

v Rodinném parku Amerika a v blízkosti rybníka Haltýř klidný průběh akce „Čarodějnice 

2015“. Během této akce nebylo zjištěno  narušení veřejného pořádku ani  žádné jiné porušení 

zákona. Přijatá opatření: autohlídka, pěší hlídka. 

Dne 4. 5. 2015 v 9:30 hod. telefonicky požádala dozorčí služba OOP  PČR  Brandýs nad 

Labem o součinnost při prověření oznámení na linku 112 z důvodů vytíženosti hlídek  PČR a 

kdy věc nesnesla odkladu. Hlídka OP Radonice prověřila v ul. Ligasova v domě č. X u pana 

XY a paní XY odvolání svého původního oznámení o vzájemném napadání. Své odvolání 

oznámení oba dva ústně potvrdili. O tomto zjištění byla zpětně informována  DS OOP PČR 

Brandýs nad Labem. Další úkony nebyly po hlídce OP Radonice ze strany PČR požadovány. 

Dne 4.5.2015 v 13:45hod. byla  starostou obce Radonice  hlídka OP Radonice vyslána 

k asistenci při výměně zámků u Kulturního domu v obci Radonice, ul. V uličce č.p. 3 z  
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důvodu případné ochrany zámečníka, jelikož zde byla důvodná obava z bránění jemu 

vykonávané práci  ze strany původního nájemce. 

Dne 5. května 2015, v době od 9 : 30 hod. do 10:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Jenštejn, v ulici Radonická, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

 Dne 5. května 2015, v době od 14 : 30 hod. do 15:50 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 1500 Kč. 

Dne 8. května 2015 v době od 09: 00 hod. do 15:30 hod. hlídka OP Radonice dohlížela 

v Rodinném parku Amerika a v jeho blízkosti na klidný průběh „Rybářských závodů“. Během 

této akce nedošlo k  narušení veřejného pořádku ani ke škodě na majetku a zdraví osob.    

 Dne 8. května 2015 na pokyn starosty obce Radonice hlídka OP monitorovala Kulturní dům 

a jeho okolí z důvodů možnosti vniknutí bývalých majitelů do objektu. Ve výše uvedené době 

vše bez závad. 

Dne 9. 5. 2015 v 11:30 hod. byla jednočlenná hlídka OP informována starostou obce 

Radonice o tom, že se u kulturního domu nacházejí dvě osoby, které vnikly do objektu. Po 

příjezdu hlídky se na místě nacházeli dvě osoby s osobním automobilem tovární značky 

Škoda Superb, barvy bílé, RZ: xx skútr s RZ: xx, tyto osoby z kulturního domu odnášeli věci. 

Vzhledem k tomu, že strážníka začali slovně napadat a byli ve výrazné fyzické převaze, a že 

strážník pojal podezření, že došlo ke spáchání tr. činu, tak informoval PČR Brandýs Nad 

Labem, která na místo vyslala hlídku. Strážník setrval do příjezdu hlídky. Hlídce PČR bylo na 

místě konstatováno, že podezřelí opustili objekt a předtím jej zabezpečili uzamčením. Hlídka 

PČR informovala strážníka, že strážník nemá právo podezřelého zadržet, neboť je nájemcem 

objektu a vzhledem k tomu, že v objektu má své věci, má právo přístupu do objektu. Dále 

hlídka PČR informovala strážníka, že nedošlo k porušení zákona a tímto odjela z místa. Na 

místě hlídka PČR neprováděla žádné úkony. Přijatá opatření: hlídka OP Radonice na místě, 

přivolání PČR Brandýs n. L. na místo pro podezření ze spáchání trestného činu. 

Dne 9. 5. 2015 v 14:00 hod. byla hlídka OP Radonice pověřena starostou obce Radonice 

k zabezpečení Kulturního domu, kde hlídka zapečetila páskou dveře s razítkem Obce 

Radonice a zajistila objekt visacím zámkem s řetězem. Dále hlídka vyfotografovala 

zapečetěné dveře a zabezpečení objektu.   

Dne 11. 05. 2015 v 08:30 hod. zjistila hlídka OP, že na kulturním domě v Radonicích je 

odstraněný zámek umístěný tam (spolu s úřední pečetí) hlídkou OP v sobotu 08. 05. 2015 a 

vzhledem k podezření, že došlo ke vniknutí neoprávněných osob do kulturního domu byla věc 

oznámena linkou 158 na PČR. V 09:03hod se na místo dostavila hlídka místně příslušného 

OO PČR - Brandýs nad Labem. Tato na místě provedla fotodokumentaci. Hlídka OP provedla 

opětovné zapečetění objektu. 

Dne 11. 05. 2015 v 10:20 hod. přijala hlídka OP signál o napadení objektu Radonice, 

Jabloňová X. V 10:24hod se hlídka OP dostavila na místo. Na místě provedenou kontrolou 

objektu zjistila otevřené zadní dveře z domu do zahrady. Po opakovaných pokusech se hlídce 

podařilo telefonicky spojit s majitelkou paní XY a vyrozumět ji. Po celou domu hlídka objekt 

střežila (se zaměřením na nezajištěný zadní trakt budovy). Majitelka se dostavila na místo 

v 11:01hod a za asistence hlídky OP objekt zkontrolovala a uzavřela. 

Dne 12. 05. 2015 v době od 10:00 hod. do 11:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Svémyslice na návsi u pomníku, ve směru jízdy od obce Dřevčice. 

Během tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 
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Dne 12. 05. 2015 v době od 13:15 hod. do 14:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Jenštejn na návsi u hospody, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

Dne  13.5.2015 v 14:20 hod. byla místostarostou obce Radonice hlídka OP Radonice vyslána 

k asistenci při výměně zámků u Kulturního  domu  v obci Radonice, ul. V uličce č.p.3 z  

důvodu  případné ochrany  zámečníka, jelikož zde byla důvodná obava z bránění jemu 

vykonávané práci  ze strany bývalého nájemce, jenž opakovaně svévolně vyměňuje 

u předmětného objektu cylindrické vložky u vstupních dveří. 

Dne 14. května 2015, v době od 09:30 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Počernická, ve směru jízdy od obce Horní 

Počernice. Během tohoto měření zde byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 1000 Kč. 

Dne 14. května 2015, v době od 15:00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy od obce Jenštejn. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

Dne 14. května 2015, v 16:20 hod. přijala hlídka OP telefonické oznámení od místostarosty 

obce Radonice, že v blízkosti kulturního domu v Radonicích, ul. V Uličce č. p. 3 se pohybuje 

podezřelá osoba. Po příjezdu hlídky v 16:25 hod. se již na místě žádná osoba nenacházela. 

Hlídka dále provedla kontrolu objektu, kde neshledala žádné poškození.  

Dne 15. května 2015, v době od 9:30 -12.00 hod. na základě telefonické žádosti PČR  VO 

OOP Brandýs nad Labem poskytla hlídka OP Radonice součinnost s PČR. V daném případě 

se jednalo o podrobné prohledání okolí obce Dřevčice směrem k obci Jenštejn za účelem 

nalezení pohřešované přestárlé osoby z domova důchodců v Dřevčicích.   

Dne 15. května 2015, v době od 14 : 45 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde byly uděleny 3 blokové pokuty v celkové výši 1300 Kč. 

Dne 19. května 2015, v době od 09 : 45 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde byla udělena 1 blokové pokuta ve výši 500 Kč. 

Dnešního dne v 19:55 hod. přijala hlídka OP telefonické oznámení od p. Diviše, že v ulici 

Pavlova, na parkovišti před zahradnictvím neznámý pachatel vyložil pytle s odpadem. 

Oznamovatel p. Diviš byl hlídkou informován o možnosti odklizení odpadu hned 

následujícího dne po přistavení kontejneru do ulice V Oužlabině. 

Dne 25. 5. 2015, v době od 15:45 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy od obce Jenštejn. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy. 

Dne 25. 5. 2015 v 15:30 hod. telefonicky požádala dozorčí služba OOP  PČR  Brandýs nad 

Labem o součinnost při prověření oznámení na linku 112 z důvodů vytíženosti hlídek  PČR, 

kdy věc nesnesla odkladu. Hlídka OP Radonice se po příjezdu na místo v Radonicích, ul. 

Ligasova č. p. X, ve dvoře objektu spojila s oznamovatelkou XY bytem Radonice, Dehtárská 

X, které se nelíbilo, že její sousedka paní XY si nechává  na jejich společné  hranici pozemku 

postavit pletivový plot s kovovými sloupky (t.z. příprava na umístění sloupků). Při tomto 

poukázala na omezení jejího přístupu do svého domu se společným dvorem. Prověřením 

údajů v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že příprava na stavbu plotu neprobíhá na pozemku 

oznamovatelky a jelikož dům oznamovatelky má samostatný vstup z ul. Dehtárská nebyly 

dotčena žádným způsobem její práva. Oznamovatelka byla poučena, že se v daném případě 

nejedná o trestně právní věc a v případě nesouhlasu s jednání sousedky se může obrátit na 
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místně příslušná soud.  O tomto zjištění byla zpětně informována  DS OOP PČR Brandýs nad 

Labem.   

Dne 26. 05. 2015 v 14:33 hod. se dostavil na služebnu OP Radonice pan XY, aby oznámil 

ztrátu peněženky s osobními doklady. Výše jmenovaný byl po poučení odkázán na obecní 

úřad dle jeho místa trvalého bydliště, aby nahlásil ztrátu a co nejdříve zablokoval svou 

platební kartu. Popřípadě, že na služebnu OP Radonice někdo doklady předá, nebo se hlídce 

podaří doklady nalézt, nechal pan XY na sebe kontakt-tel. číslo. 

Dne 27. 5. 2015 v 11.04 hod. telefonicky oznámil hlídce OP Radonice pan XY občan 

Svémyslic, že u jeho domu č. p. X v ul. Sluncová se pohybuje nebezpečný veliký had, ze 

které ho má strach. Hlídka  po  příjezdu na místo pohledem zjistila, že se jedná o  užovku 

obojkovou, jenž není člověku nebezpečná. Oznamovatel byl ubezpečen, že mu v daném 

případě nic nehrozí. Had se v průběhu jednání odplazil. 

Dne 27. 5. 2015, v době od 15:15 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy. 

Dne 28. 05. 2015 v 13:19 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od 

zaměstnankyně OÚ z Jenštejna, že se na OÚ dostavila podezřelá osoba. Výše jmenovaný se 

vyptával na autodílnu poblíže v okolí. Po získání požadované informace však podezřelá osoba 

nemínila odejít a začala se vyptávat, zda-li je tam zaměstnankyně sama. Oznamovatelka 

pojala podezření, že podezřelému, jde o něco jiného. Po přijetí oznámení hlídka OP Radonice 

vyjela na místo a provedla místní šetření. Nikdo toho popisu se kolem OÚ Jenštejn ani v obci 

o okolí nezdržoval.  Lokalitě byla hlídkou nadále věnována zvýšená pozornost.  

Dne 30. 5. 2015 od 8:30 hod. do 15:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP Radonice 

dohled nad bezpečným průběhem závodu v obci Jenštejn.  

Dne 30. 5. 2015 od 13:30 hod. do 03:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP Radonice 

dohled nad bezpečným průběhem dětského dne na fotbalovém hřišti a večerního posezení 

s hudbou v Rodinném parku Amerika v obci Radonice. V průběhu dohledu nedošlo ke škodě 

na zdraví ani na majetku.  

Dne 1. 6. 2015 v 17:17 hod se na služebnu OP Radonice  osobně  dostavila  a paní T.V. 

odevzdala jejím zaměstnancem nalezenou černou koženou peněženku písemnostmi a 

s občanským průkazem. Provedená opatření: Šetřením v dostupných evidencích byl zjištěn 

telefonní kontakt na majitele, ztracené peněženky a tento byl o nálezu dokladů a peněženky 

telefonicky informován. 

Dne 02. 06. 2015 ve 02:04hod přijala hlídka OP signál „PORUCHA AC“ PCO objektu 

Hasiči Jenštejn. V 02:06 hod. se hlídka OP dostavila na místo. Na místě provedenou 

kontrolou objektu nezjistila narušení vnějšího pláště budovy nebo vstupů. Přijatá opatření: 

přijetí signálu PCO 02:04hod, hlídka na místě v 02:06 hod., provedena kontrola objektu, 

provedena 2x následná kontrola v intervalu cca 10 min. 

Dne 2. června, v době od 10:30 hod. do 11:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP měření 

rychlosti v obci Jenštejn, v ulici Radonická, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během tohoto 

měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

Dne 2. června 2015, v době od 14:45 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do obce Vinoř. Během 

tohoto měření zde byly uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 2000 Kč. 
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Dne 03. 06. 2015 v době od 09:15 hod. do 09:45 hod. hlídka OP asistovala (řízením 

provozu) při proplachu dešťové kanalizace v obci Radonice, ul. Pavlova Přijatá opatření: 

dohled nad BESIP a dočasné uzavření komunikace v dtto čase.  

Dne 4. června 2015, v době od 09:45 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Počernická, ve směru jízdy od obce Horní 

Počernice. Během tohoto měření zde byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 1500 Kč. 

Dne 4. června 2015, v době od 15:00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy od obce Jenštejn. Během 

tohoto měření zde byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 500 Kč. 

Dne 08. 06. 2015 v 09:00 hod. hlídka OP zjistila v příkopě u silnici na Dehtáry (v k.ú. 

Radonice) odhozené 2 pytle s komunálním odpadem. Přijatá opatření: Vzhledem 

k zaneprázdnění TS jinou činností odstranila OP nepořádek vlastními prostředky. Místní 

šetření negativní. 

Dne 08. 06. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:30 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy od centra obce. Během 

tohoto měření zde 2x byla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy a uloženy pokuty 

v celkové hodnotě 2.000,- Kč. 

Dne 08. 06. 2015, v době od 14:45 hod. do 16:15 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Jenštejn, na návsi, ve směru jízdy od Vinoře. Během tohoto měření 

zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy. 

Dne 11. června 2015, v době od 09:30 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce. Během 

tohoto měření zde byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 300 Kč. 

Dne 11. 06. 2015, v době od 14:00 hod. do 15:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Jenštejn, na návsi, ve směru jízdy od Vinoře. Během tohoto měření 

zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy. 

Dne 11. června 2015, v době od 15: 00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

Radonice měření rychlosti v obci Svémyslice, ve směru jízdy od obce Dehtáry. Během tohoto 

měření zde byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 1500 Kč. 

Dne 13. 6. 2015 od 13:00 hod. do 15:30 hod. prováděla hlídka OP Radonice dohled nad 

bezpečným průběhem školení o první pomoci Hasičů Jenštejn v obci Radonice. V průběhu 

dohledu nedošlo k žádnému zranění zúčastněných osob, či škodě na majetku. 

Dne 13. 6. 2015 v 16:00 hod. příjala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od OP 

Šestajovice, že u výjezdu z obce Svémyslice směrem do obce Dřevčice spadl velký kus 

stromu na střed vozovky a ohrožuje tím bezpečnost a plynulost provozu na pozemní 

komunikaci. Po přijetí tel. oznámení hlídka OP Radonice vyjela na místo. Se situací byl 

starostou Svémyslic obeznámen pan J. F., který motorovou pilou rozřezal větev a pomohl ji 

odklidit mimo místní komunikaci. V průběhu odstranění překážky z místní komunikace 

nedošlo ke zranění osob, či škodě na majetku. Přijatá opatření: přijetí tel. oznámení, hlídka 

na místo, řízení provozu, účast při odstranění překážky 

Dne 15. června 2015 ve 3:30 hod. hlídka OP Radonice zjistila v Radonicích, v ulici na 

Proutkách otevřenou garáž. V té se nacházelo vozidlo, pneumatiky, přívěsný vozík, horská 

kola, nářadí a další různé předměty. Provedená opatření: vyrozumění majitele hlídkou OP, 

následné zabezpečení majetku majitelem. 
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Dne 15. 06. 2015, v  11:30 hod. hlídka OP zjistila v silničním příkopu na ulici Zápská ve 

směru jízdy od centra obce vlevo velké množství odpadu v pytlích a stará rozbitá okna. 

Provedená opatření: místní šetření negativní, informace byla předána pracovníkům TS 

Radonice. 

Dne 16. června 2015, v době od 09:00 hod. do 10:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Jenštejn, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce. Během 

tohoto měření zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy. 

Dne 16. června 2015, v době od 10 : 00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. Během tohoto měření zde 

nebyla překročena povolená rychlost jízdy. 

Dne 16. června 2015, v době od 14 : 45 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy od obce Jenštejn. Během 

tohoto měření zde byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 500 Kč. 

Dne 17. 06. 2015 v 9:13hod přijala hlídka OP signál o napadení objektu Radonice, 

Jabloňová. V 9:17hod se hlídka OP dostavila na místo a zkontrolovala objekt. Objekt 

nevykazoval žádné známky poškození či vloupání. Po opakovaném zvonění majitelka vyšla 

z objektu a informovala hlídku OP o tom, že je vše v pořádku. Přijatá opatření: přijetí 

signálu PCO 9:13hod., hlídka na místě v 9:17 hod., provedena vizuální kontrola vnějšího 

opláštění objektu, vyrozumění majitele. 

Dne 17. 06. 2015, v době od 10:30 hod. do 11:45 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce. Během 

tohoto měření zde 2x byla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy a uloženy pokuty 

v celkové hodnotě   1.300,- Kč 

Dne 17. 06. 2015 v 11:45 hod. hlídka OP Radonice přijala oznámení od poštovní 

doručovatelky o volně pobíhajícím psu ohrožujícím bezpečnost a plynulost silničního provozu 

na ulici Vinořská v Radonicích. Na místě byl nalezen, a improvizovanými prostředky 

odchycen, mladý pes plemene jadgteriér a převezen na služebnu OP. Přijatá opatření: Na 

základě místní a osobní znalosti byla služebně starším strážníkem jako majitelka psa určena 

paní S.M., bytem ul. Na proutkách, Radonice. Dtto byla telefonicky vyrozuměna a psa si ve 

13:50hod. vyzvedl manžel. Přijatá opatření: 12:45 hod. přijetí oznámení, 12:49 hod. hlídka 

na místě, odchyt psa, ztotožnění a vyrozumění majitele, 13:50hod. předání psa majiteli. Ke 

škodě na zdraví osob a na majetku nedošlo. 

Dne 17. 06. 2015, v době od 10:30 hod. do 11:45 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP 

měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy od centra obce. Během 

tohoto měření zde 3x byla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy a uloženy pokuty 

v celkové hodnotě 2.000,- Kč. 

Dne 20. června 2015, v době od 13:30 hod. do 24:00 hod. zajišťovala hlídka OP Radonice 

v obci Jenštejn klidný průběh společenské a kulturní akce „Jenštejnské slavnosti“. Během této 

akce nedošlo k narušení veřejného pořádku, ke škodě na zdraví a majetku, ani k porušení 

zákona. 

 

Nový strážník obecní policie nastoupí k 1. 8. 2015. 

 

 

 

 

 



15 

 

Rozprava: 

- Ing. Němec -  konstatoval, že činnost obecní policie se zlepšila a v tomto je třeba dále 

 pokračovat. 

 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        12                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

  

5/4 Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

  - předkladatel Jan Stypola, místostarosta obce    

 

Zastupitelstvem obce bylo dne 15. 4. 2015 schváleno vyhlášení Motivačního programu ke 

zlepšení vzhledu obce v roce 2015. 

Ve stanovené lhůtě byly podány 4 žádostí o zařazení do Motivačního programu. 

Stavební komisí byla dne 26. 5. 2015 provedena fyzická kontrola objektů a doporučeno 

zařazení všech žadatelů do Motivačního programu. 

Finanční výbor provedl na svém jednání 8. 6. 2015 kontrolu předložených žádostí z hlediska 

jejich úplnosti a správnosti uvedených údajů a konstatuje, že všechny podané žádosti byly 

vyplněny v souladu se zásadami Motivačního programu. Finanční výbor doporučuje zařazení 

všech 4 podaných žádostí do Motivačního programu. 

 

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

Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2014. Na základě usnesení ZO ze 

dne 11. 12. 2014 byli žadatelé Václav Kratochvíl a Pavel Šimáček automaticky zařazeni do 

motivačního programu na rok 2015.  

Pan Václav Kratochvíl dne 3. 6. 2015 zrušil svoji žádost o příspěvek na zlepšení stavu 

vnějšího pláště objektu.  

Pan Pavel Šimáček podal dne 26. 5. 2015 žádost o vyplacení příspěvku na zlepšení stavu 

vnějšího pláště objektu a stavební komise dne 26. 5. 2015 doporučila vyplacení příspěvku 

v plné výši.  

 

 

Rozprava: bez připomínek 

 

 

Usnesení č. 5/1: 

Zastupitelstvo obce 

1.  Bere na vědomí 

1.1. Zápis z 2. jednání stavební komise ze dne 26. 5. 2015, jehož součástí je i provedení 

 fyzické kontroly objektů žadatelů o vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke 

 zlepšení vzhledu obce. 
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1.2. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 8. 6. 2015, jehož součástí je i stanovisko 

 Finančního výboru  k žádostem o vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke 

 zlepšení vzhledu obce. 

 

2.  Schvaluje 

2.1. Zařazení žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2015: 

1. Eliška Smíšková, Kozákova 54 

2. René Heřmanský, Iveta Heřmanská, Pavlova 43 

3. Jaroslav Málek, Mária Málková, Na Vyhlídce 190 

4. Daniela Rusová, Jiří Rus, Ve Tvrzi 23 

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

 stavu vnějšího pláště objektu žadateli: 

-  Pavel Šimáček, Růžičkova 70 – příspěvek pro objekt č.p. 169 v ulici Příčná v plné 

výši – 20 000,- Kč. 

 

3. Ukládá 

Obecnímu úřadu 

3.1. Zveřejnit na úřední desce a webových stránkách obce přehled žadatelů, kteří byli 

 zařazeni do Motivačního programu v roce 2015. 

    Termín: do 30. 6. 2015 

3.2. Uzavřít s výše jmenovaným žadatelem uvedeným v čl. 2.2. Smlouvu o poskytnutí 

 dotace. 

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

 uvedenému v čl. 2.2. 

   Termín: do 31. 7. 2015 

 

Hlasování: 

Pro :        12                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

5/5 Závěrečný účet obce za rok 2014 

  - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru    

 

 

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2014 byl zpracován účetní společností Pagina. 

Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se hospodaření obce za rok 

2014 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2014“ na svém jednání dne 

8. 6. 2015. 

 

Předmětem přezkoumání byly podle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. Údaje o ročním 

hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Předmětem kontroly byly, mimo jiné, tyto hlavní dokumenty: 

- Rozvaha 

- Výkaz zisku a ztráty 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

- Auditorská zpráva „ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 

2013“ 

 

 

Rozprava: bez připomínek 

 

 

Usnesení č. 5/2 : 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje: 

1.1.  Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2014“  

1.2.  Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014“ 

s celkovým závěrem „Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice 

za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky“. 

 

Hlasování: 

Pro :        12                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

5/6   Změna č. 2 Územního plánu – opatření obecné povahy 

  - předkladatel Jan Stypola  – místostarosta obce  

 

 Výsledek projednání změny č. 2 územního plánu, který obsahuje vyhodnocení připomínek 

a návrh rozhodnutí o námitkách, je obsažen v příloze č. 1 tohoto návrhu. 

 Odůvodnění návrhu k vydání změny č. 2 územního plánu, které obsahuje přezkoumání 

souladu návrhu změny č. 2 územního plánu obce Radonice, je obsaženo v příloze č. 2 tohoto 

návrhu - „Odůvodnění změny č. 2 územního plánu obce Radonice pořizovatelem“ zpracované 

podle § 53 odst. 5 stavebního zákona.  

 Opatření obecné povahy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto návrhu. 

 

Rozprava: 

-  Ing. Němec – konstatoval, že se jedná o závěrečný krok k dokončení projednávání změny 

 č. 2, dále informoval, že v červenci proběhne veřejné projednání změny č. 4,  

-  Ing. Růžička – konstatoval, že změna č. 2 byla již několikrát projednána a schválena, 

-  pan Matoušek – požadoval vysvětlení námitky, kterou podala obec Jenštejn, 

-  Ing. Jukl – objasnil, že se jednalo o připomínku a jak byla vypořádána. 

 

 

Usnesení č. 5/3 : 

Zastupitelstvo obce 

1.  Souhlasí : 

1.1. s výsledkem projednání změny č. 2 územního plánu obce Radonice, které je uvedeno 

 v příloze č. 1 tohoto usnesení.   
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2.  Ověřuje : 

2.1. podle výsledku přezkoumání pořizovatele, které je uvedeno v příloze č. 2  tohoto 

 usnesení, že předložená změna č. 2 územního plánu obce Radonice není  v rozporu 

 s politikou územního rozvoje ČR a se zásadami územního rozvoje  středočeského 

 kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského  úřadu. 

 

3.  Vydává : 

3.1. změnu č. 2 územního plánu obce Radonice, schváleného usnesením Zastupitelstva 

obce č. 6/2002 ze dne 5.9.2002, jehož závazná část je vydána obecně závaznou 

vyhláškou obce Radonice č. 1/2002, a doplněna obecně závaznými vyhláškami obce 

Radonice č. 3/2005, č. 6/2005 a č. 2/2006, a opatřeními obecné povahy č.j. 0375/2012 

a 1228/2013, formou opatření obecné povahy, které obsahuje grafickou část, textovou 

část a odůvodnění, a které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení. 

 

4. Ukládá 

Obecnímu úřadu 

4.1. zajistit vyvěšení veřejné vyhlášky o opatření obecné povahy k jeho účinnosti.  

 

Hlasování: 

Pro :        12                   Proti :      0         Zdržel se :   0 

 

 

5/7   Kamerový systém v obci  

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

     Zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 15. 4. 2015 uložilo Radě obce předložit 

návrh na instalaci kamerového systému v obci na příštím jednání ZO.  

     O výběru vhodného systému proběhla diskuse uvnitř Rady i konzultace s odbornými 

firmami a s velitelem obecní policie.   

     Účelem kamerového systému (KS) je v našich podmínkách ochrana nejexponovanějších 

objektů v majetku obce zejména před poškozením vandaly. Pro jeho instalaci tak byly 

vybrány tři lokality, a to Rodinný park Amerika, Obecní dům a sportovní hřiště v ulici 

Jabloňová.    

     V RPA by kamery měly sledovat zejména altán, jeviště a dětská hřiště (3-4 kamery), 

u Obecního domu by měl být pod dozorem hlavní vchod a zadní terasa (2 kamery), sportovní 

hřiště by bylo monitorováno jako celek (1 kamera).  

     Protože hlavním uživatelem KS bude obecní policie, která nemá kapacitu na to, aby 

trvale sledovala obrazy z kamer na služebně, je třeba zvolit takové technické řešení, které 

umožní sledovat kamery přes internetové připojení kdekoli prostřednictvím notebooku. 

Zařízení samozřejmě musí umožňovat také záznam a jeho zpětné přehrání. 

     Takové technické řešení je poměrně dostupné a jednoduché na instalaci. Cena jedné 

kamery s wi-fi soupravou pro přenos dat se pohybuje kolem 10 tis. Kč, dále je třeba pořídit 

pevný disk (cca 6 tis. Kč) a záznamové zařízení (cca 12 tis. Kč), pro přehrávání by sloužil 

stávající notebook, kamery by byly umístěny na stávajících sloupech veřejného osvětlení a 

z rozvodů VO by byly rovněž napájeny elektrickým proudem. 
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    Včetně montáže a zprovoznění by tedy kamerový systém v uvedeném rozsahu stál cca 

100 tisíc Kč bez DPH. 

     Vzhledem k hodnotě majetku, jehož ochrana by se tímto způsobem nepochybně zvýšila, 

se tato investice ukazuje jako racionální, na její pokrytí je v rozpočtu obce dostatek 

prostředků.   

  Navrhuji tedy přijmout usnesení tak, jak je výše uvedeno.  

 

Rozprava: 

- p. Forman – navrhl umístit jednu kameru do skateparku u Nebeského rybníka,  

-  Ing. Chmel – dodavatelem prvků do skateparku je doporučováno, pokud obec má možnost, 

 umístit zde kamery z hlediska bezpečnosti (zvýšené riziko možných úrazů), 

- Ing. Houšková – vznesla dotaz, proč kamery neumístit k budově OÚ a MŠ, i nadále se 

 vyskytují případy ničení majetku na hřišti mateřské školy, 

- Ing. Němec – s tímto požadavkem zatím nikdo nepřišel, ale není problém jednu kameru 

 umístit na budovu MŠ, aby sledovala hřiště 

-  Ing Hošek – navrhl zakoupit zařízení, na které by mohlo být připojeno do budoucna více 

 kamer, ale začít zkušebním provozem s menším počtem kamer a po jeho vyhodnocení 

 navrhnout případné další rozšíření,  

-  p. Matoušek, p. Janík – připojili se k návrhu Ing. Hoška, 

- Ing. Němec – zdůraznil, že není vhodné kamerami pokrýt celou obec a je třeba vzít 

 v úvahu, že v poslední době nebyl zaznamenán případ většího poškození majetku, 

- p. Votruba – vznesl požadavek na umístění kamery u tenisových kurtů,  

- Ing. Němec – doporučil počkat, až proběhne rekonstrukce kulturního domu a ochranu 

 tenisových kurtů potom řešit spolu s ním. 

  

 

Usnesení č. 5/4: 

Zastupitelstvo obce 

1.  Schvaluje: 

1.1. instalaci kamerového systému v obci, a to v Rodinném parku Amerika, u Obecního 

domu, u sportovního hřiště v ulici Jabloňová a u skasteparku u Nebeského rybníka. 

  

2. Ukládá 

Radě obce 

2.1. zajistit instalaci kamerového systému, včetně výběru zhotovitele a konkrétního 

technického řešení a při dodržení všech zákonných ustanovení v souvislosti 

s ochranou osobních údajů. 

    Termín: do 31. 12. 2015 

 

Hlasování: 

Pro :        12                   Proti :      0         Zdržel se :   0 
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Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

- Ing. Němec – upozornil na skutečnost, že v obci jsou firmy, které porušují vyhlášku 

 o rušení nočního klidu v obci a navrhl přijmout vyhlášku novou. 

 

Usnesení č. 5/5: 

Zastupitelstvo obce 

1.  Schvaluje a vydává: 

1.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností, ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro :        12                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.45 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

                  ………………………………… 

 

 

 

                       ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce 


