Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce
konaného 16. 6. 2016 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.05 hodin.
Přítomno
:
10 členů
Omluveni
:
Ing. Jindřiška Houšková, Šárka Nedvídková, Oldřiška Mrázová,
Mgr. Martin Běloch, Karel Votruba
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Michal Matoušek, Miroslav Moudrý
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
10
Proti : 0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
10/1
10/2
10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce za rok 2015
Pojmenování nových ulic
Změna územního plánu obce č. 5
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Záměr zřízení základní školy
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Veřejnoprávní smlouva s městem Brandýs n.L.

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání :
Pro :
10
Proti : 0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.
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0

10/1

Zpráva kontrolního výboru
– předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 17.3.2016
v sále Obecního domu v Radnicích

Dne 13.6.2016 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor: p. M.Moudrý
p.M.Matoušek
Omluvena : p.Š.Nedvídková
Přítomni za OÚ Radonice : p. V.Bábíčková
9/7 Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2016 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 100.000,- Kč, tudíž budeme moci uspokojit pět 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 (příloha č. 2).
Usnesení č. 9/7 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2016 a termíny
pro podání žádostí dle přílohy č. 1.
2. Ukládá
Obecnímu úřadu
2.1. Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu v roce 2016 na úřední desce obce
a na webových stránkách obce.
termín: do 21. 3. 2016
Bylo splněno. Zveřejněno bylo od 18.3. do 22.4.2016.
9/8 Záměr zřízení základní školy
Usnesení č. 9/8 :
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí
1.1. Informaci starosty obce o situaci se zajištěním povinné školní docházky pro děti
s trvalým bydlištěm v obci
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2. Vyslovuje souhlas
2.1. se zahájením přípravných prací pro zřízení základní školy pro 1. - 9. ročník a pro
výstavbu potřebné budovy.
3. Ukládá
Radě obce
3.1. zajistit zpracování stavební dokumentace pro stavbu školy včetně orientačního
rozpočtu a předložit ji zastupitelstvu ke schválení včetně návrhu financování stavby.
4. Konstatuje,
4.1. že definitivní rozhodnutí o zřízení a výstavbě základní školy bude přijato po
vyhodnocení stavební dokumentace, orientačního rozpočtu a zdrojů pro financování
stavby i provozu školy.
Dle zápisů rady obce č.18/2016 a 19/2016:
Rada prováděla výběr dodavatele na zpracování „Projektu ZŠ Radonice“. Z obdržených
dvou nabídek nebyla vybrána žádná. Rada pověřila všechny členy rady oslovením dalších
kvalifikovaných firem.
Byla zpracována demografická studie. Finální verze bude předána k projednání v radě obce
a potom v zastupitelstvu obce. Na přípravných pracích pro stavbu školy se dále pracuje.
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 :
10

10/2

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti rady
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

- od posledního jednání ZO se rada obce sešla 10 x,
- běžný provoz – probíhá údržba obce, hlavně sekání trávy, stav pracovníků údržby se zvýšil
na 3 pracovníky, v letním období jsou zaměstnáni ještě 2 brigádníci,
- firma pana Matysky provedla údržbu zeleně, kterou nejsme schopni řešit vlastními silami –
osázení květinových záhonů a výsadba stromků na Červené skále a na Americe,
- dále se řeší údržba zeleně a sekání trávy ve spolupráci s majiteli soukromých pozemků –
majitelům pozemků zaslány dopisy,
- proběhlo jednání s KSÚS ohledně oprav komunikací, které nejsou ve správě obce, bylo
přislíbeno opravit alespoň nejvíce poškozená místa,
- komunikace a cesty ve správě obce jsou udržovány průběžně, některé polní cesty byly
opraveny ve spolupráci se soukromými firmami na jejich náklady,
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- obec řešila ztráty vody ve vodovodním systému (jedná se o cca 30 % celkové spotřeby
obce), kamerovými zkouškami a kontrolou nebylo zjištěno, že voda se ztrácí fyzicky
v obci. Na základě tohoto zjištění bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.
- rada opět řešila stížnost na provoz firmy Okna Macek, která svou činností obtěžuje občany
v blízkém okolí, proběhlo jednání s majitelem objektu,
- po Ing. Chmelovi nastoupil nový stavební technik Ing. David Hruška,
- probíhá rekonstrukce kulturního domu – s firmou KAZIKO je zatím dobrá spolupráce
a stavba zatím probíhá podle harmonogramu,
- o prázdninách proběhne rekonstrukce oplocení areálu obecního úřadu a mateřské školy,
- bude provedena rekonstrukce parkovacích ploch v ulici Příčná,
- proběhne vybudování přechodu pro chodce v ulici Vinořská,
- výstavba základní školy – bude jako samostatný bod jednání zastupitelstva,
- od posledního zastupitelstva obce proběhlo několik kulturních akcí – koncerty, divadelní
představení, čarodějnice, dětský den, rybářské závody. Starosta obce poděkoval všem, kteří
se podíleli na přípravách výše uvedených akcí.
Na jednání zastupitelstva obce přišel v 19.30 hodin pan Votruba. Počet zastupitelů se zvýšil
na 11 členů.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11

10/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti obecní policie
- předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie

V průběhu období měsíce března – května roku 2016 vykonávala Obecní policie
Radonice (dále jen OP) průběžně prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní
formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech
veřejnoprávních smluv.
Hlídky OP celkem 35 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 21 x provedly
kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu.
V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení
objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti
na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.
Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve
vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání
alkoholického nápoje mladistvým osobám.
Strážnici se koncem měsíce dubna, ve snaze zlepšení svých osobní znalostí
jednotlivých obcí a osob, které se v nich pohybují, rozdělili o obce v místní působnosti, na
které se každý z nich v průběhu své hlídkové činnosti konkrétně zaměří, čímž by se mělo ve
výsledku dlouhodobě dosáhnout zkvalitnění zpětné vazby mezi občanem a strážníkem.
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V dubnu byly založeny facebookové stránky OP Radonice, které slouží občanům
místně příslušných obcí jako doplňková služba k úřední desce prezentující především dosud
chybějící službu ztrát a nálezů.
V průběhu období měsíce dubna – května roku 2016 bylo provedeno v 19 dnech
měření překročení rychlosti v obcích místní příslušnosti. V předmětném období bylo uloženo
41 pokut. Z toho v pěti případech za porušení zákazu vjezdu vozidla těžšího 6-ti tun do obce.
Od 14. 4. 2016 do 3. 5. 2016 nebylo prováděno měření rychlosti z důvodu závady na měřícím
zařízení.
Od 4. 5. 2016 do 23. 5. 2016 vykonávali strážníci hlídkovou činnost s náhradním
vozidlem bez označení příslušnosti k Obecní policii a tak zvýšily počet pěších a cyklo hlídek.
Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových
kontejnerů a každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů a u mateřské školy,
hlídky provedly další zákroky.
Rozprava:
- p. Moudrý – vznesl dotaz, zda v kompetenci obecní policie je i kontrola rozmísťování
reklam v obci a upozornil na nebezpečnou ceduli, která se nachází před křižovatku ve
směru od Satalic.
- Ing. Němec – připojil se k připomínce a vzhledem k tomu, že silnice je ve správě SÚS
požádal velitele obecní policie o prověření oprávněnosti umístění reklamy. Dále
konstatoval, že je vidět zlepšení činnosti obecní policie.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
11

10/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Závěrečný účet obce za rok 2015
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

Ad 1) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015 byl zpracován účetní
společností Pagina. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se
hospodaření obce za rok 2015 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2015“
v době od 15.5. do 18.5. 2016.
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.
Předmětem kontroly byly, mimo jiné, tyto hlavní dokumenty:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Ad2) Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ Radonice za
rok 2015“ byl zpracován na základě kontroly hospodaření MŠ Radonice, kterou provedli
členové Finančního výboru ve dnech 11. 5. – 16. 5. 2016 a na jednání FV dne 16. 5. 2016
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bylo provedeno závěrečné vyhodnocení provedené kontroly. Byly kontrolovány hlavně tyto
materiály: Evidence všech druhů majetku, výsledky inventurní kontroly, rozvaha, účetní
závěrka, stav pokladny. Při kontrole nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.
Ad 3) Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015“
zpracoval auditor Ing. Jaroslav Trávníček, číslo osvědčení 0137. Předmětem přezkoumání
byly podle ustanovení § 2 odst. I zákona č. 42012004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící
součást závěrečného účtu podle $ 1 7 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce
Radonice za rok 2015 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Usnesení č. 10/4 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2015“
1.2. Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ Radonice rok 2015“
Bere na vědomí:

2.

2.1. Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015“
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Pojmenování nových ulic
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

10/5

Pojmenování ulic se týká jednak lokality na pozemku p.č. 205 ve vlastnictví obce,
kde vznikne zástavba 16 rodinných domů a dále lokality pro 11 domů společnosti PBO Tau,
a.s. přiléhající k ulici Počernická.
Pravomoc určovat jména ulic je zákonem č.128/2000 Sb. dána zastupitelstvu obce,
navrhuji proto přijmout usnesení tak, jak je výše uvedeno.
Usnesení č. 10/5 :
Zastupitelstvo obce v souladu s § 28 zákona č.128/2000 o obcích
1.

Schvaluje:

1.1. Pro komunikaci na p.č. 205/9 v k. ú. Radonice u Prahy název ulice „Krátká“.
1.2. Pro komunikaci na p.č. 112/51 a p.č. 112/65 v k. ú. Radonice u Prahy název ulice
„V zahrádkách“.
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2.

Ukládá:

Obecnímu úřadu
2.1. Zajistit označení nových ulic.
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

10/6

0

Zdržel se :

0

Změna územního plánu obce č. 5
- předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce

Zastupitelstvem obce bylo dne 17. 3. 2016 přijato usnesení o pořízení změny č. 5
územního plánu obce Radonice.
V příloze předkládám Návrh Zadání změny č. 5 územního plánu obce Radonice,
včetně vyhodnocení požadavků a připomínek.
Usnesení č. 10/6 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje

1.

Návrh Zadání změny č. 5 územního plánu obce Radonice.

Rozprava: bez připomínek.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

10/7

0

Zdržel se :

0

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce

Zastupitelstvem obce bylo dne 17. 3. 2016 schváleno vyhlášení Motivačního
programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2016.
Ve stanovené lhůtě byla podána 1 žádost o zařazení do Motivačního programu.
Stavební komisí byla dne 30. 5. 2016 provedena fyzická kontrola objektů a
doporučeno zařazení žadatelů do Motivačního programu.
Finanční výbor provedl na svém jednání 16. 5. 2016 a 7. 6. 2016 kontrolu
předložených žádostí z hlediska jejich úplnosti a správnosti uvedených údajů a konstatuje, že
podaná žádost byla vyplněna v souladu se zásadami Motivačního programu. Finanční výbor
doporučuje zařazení žádosti do Motivačního programu.
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Usnesení č. 10/7 :
Zastupitelstvo obce
1.

Bere na vědomí

1.1. Zápis z jednání stavební komise ze dne 30. 5. 2016, jehož 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 ze dne 16. 5. 2016 a 7. 6. 2016, 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 2016:
1. Václav Krejčí a Hana Krejčová, Příčná 163
3.

Ukládá
Obecnímu úřadu

3.1. Zveřejnit na úřední desce a webových stránkách obce přehled žadatelů, kteří byli
zařazeni do Motivačního programu v roce 2016.
Termín: do 20. 6. 2016
Rozprava:
- p. Matoušek – vznesl dotaz, zda doba na přihlášení do motivačního programu by neměla
být delší, aby se mohlo přihlásit více zájemců,
- Ing. Němec – konstatoval, že motivační program je vyhlašován již řadu let, každý rok je
vyčleněna částka v rozpočtu a to že se letos přihlásil jen jeden zájemce je nejspíše z toho
důvodu, že již ze strany občanů není zájem.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

10/8

0

Zdržel se :

0

Záměr zřízení základní školy
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Situací ohledně zajištění povinné školní docházky pro děti z naší obce se zabývala již
minulá schůze zastupitelstva, která po obsáhlé diskusi uložila Radě obce zajistit zpracování
stavební dokumentace včetně orientačního rozpočtu a návrhu financování stavby.
Oproti stavu ke dni minulého zastupitelstva došlo k dalšímu vyjasnění situace,
bohužel v tom smyslu, že se stále zřetelněji ukazuje, že prakticky jedinou možností, jak
zajistit povinnou školní docházku bude výstavba vlastní školy. Sedmého dubna totiž naše
obec oficiálně obdržela již dříve avizovanou výpověď z veřejnoprávní smlouvy o vytvoření
školského obvodu od MČ Satalice. Máme tedy školní docházku zajištěnu teoreticky ještě na
dva roky po dobu výpovědní lhůty, reálně však při současných počtech dětí v Satalicích pouze
pro školní rok 2016/2017, a to ještě v provizorních podmínkách.
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Školy v našem bezprostředním okolí jsou plně obsazeny a není reálné uzavřít
s jakoukoliv obcí nebo městskou částí novou smlouvu o zřízení školského obvodu. To platí
i o svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn, který bude stavět školu v Přezleticích. Obrátili
jsme se na vedení svazku s oficiálním dotazem ohledně možné spolupráce, leč odpověď byla
(celkem logicky a očekávatelně) negativní. Kapacita této školy byla totiž projektována pro
děti ze zúčastněných obcí a její navýšení o další děti z Radonic by znamenalo zásadní změnu
ve velikosti celého projektu, a to samozřejmě včetně financování.
Protože se tedy ukazuje, že zřejmě jedinou možností bude vystavět školu vlastní,
byly neprodleně zahájeny potřebné přípravné práce. Prvním krokem bylo zpracování Studie
proveditelnosti zřízení školy z hlediska pedagogického a provozního (s touto studií bylo
zastupitelstvo seznámeno na minulé schůzi).
Dalším krokem bylo zadání dispoziční a objemové studie provedení stavby, která je
přílohou č.1 tohoto materiálu. Tato studie nám umožní jednak vytvořit si rámcovou představu
o velikosti a objemu budovy, jejím základním funkčním členění, možnostech etapové
výstavby a orientační ceně a jednak slouží jako podklad pro zadání zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení. Na zpracování této dokumentace jsme v prvním kole
obdrželi dvě nabídky, z nichž Rada kvůli vysoké nabídkové ceně (3.996 resp. 3.959 tis. Kč)
nevybrala žádnou a oslovila další projektové firmy. V současné době evidujeme dvě nabídky
s cenou pod 2 mil. Kč, výběr zhotovitele plánuje Rada provést na své další schůzi 20. června.
Co se týče předpokládané ceny stavby, která je uvedena v projektové studii, je třeba
ji brát jako velmi orientační, protože konečná cena bude záviset na mnoha dalších faktorech,
které dosud nejsou známy – ať už je to konečná podoba a rozsah stavby, její technické
provedení a technologie či výsledky výběrového řízení a předložené nabídkové ceny.
Nicméně jako první orientační materiál je studie zcela nezbytná, protože nám minimálně
ukazuje, v jakých cenových relacích se budeme pohybovat.
Souběžně se zpracováním dispoziční studie a poptáním projekčních firem byly
zahájeny i potřebné kroky pro eventuální získání dotace z národních nebo evropských zdrojů.
V podstatě existují dva možné zdroje. Jednak je to dotační podprogram Ministerstva financí č.
298213 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst“, druhým možným zdrojem je pak Integrovaný regionální operační program
(IROP) administrovaný Ministerstvem školství, konkrétně jeho opatření „Infrastruktura
základních škol“. Oba dotační programy se v současné době připravují a výzvy k podávání
žádostí budou vyhlášeny v druhé polovině roku. Pro oba programy je třeba mít připraveno
maximální možné množství podkladů a dokumentů.
Pro řádné a včasné zpracování a přípravu jsme uzavřeli smlouvu se společností Grant
consulting, a.s., která jako první a nejdůležitější část své služby zpracovala demografickou
studii (příloha č. 2), jež je nejdůležitějším věcným materiálem jak při dotačním řízení, tak
i pro naše vlastní rozhodování. Ukazuje totiž, že v poměrně krátké době několika let bude mít
naše obec cca 1500 obyvatel a více než 150 dětí školou povinných. To je vývoj, který musíme
jako zastupitelstvo řádně reflektovat a učinit takové kroky, aby na něj Radonice byly včas
a dobře připraveny.
Protože zajištění možnosti povinné školní docházky je společnou odpovědností obce
a státu, snažíme se navázat spolupráci i se zástupci státu i kraje. Dopisem byli osloveni
všichni koaliční poslanci, proběhlo úvodní jednání s ministrem financí a úředníky jeho
ministerstva, přímo v obci jsme jednali s hejtmanem středočeského kraje, za jeho podpory se
připravuje jednání s ministryní školství. Na konkrétní výsledky těchto jednání je samozřejmě
ještě brzy, nicméně musíme učinit všechno, co je v našich silách, aby vedla k úspěšnému
konci a zajistili jsme pro stavbu školy maximální možné spolufinancování. I v opačném
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případě ale budeme muset problém se školou řešit a být připraveni ji financovat pouze
z vlastních zdrojů. I k této variantě byly podniknuty nezbytné kroky, spočívající zejména
v přípravě výstavby inženýrských sítí a následného prodeje stavebních pozemků na pozemku
205. V současné době se dokončuje stavební dokumentace a vyřizuje se stavební povolení,
předpoklad je, že stavební práce by bylo možno zahájit začátkem příštího roku.
Ke konečnému rozhodnutí o výstavbě školy je třeba ještě získat a vyhodnotit další
informace, které budou vyplývat zejména ze zpracované projektové dokumentace
a z výsledků jednání o eventuální možnosti získat dotaci. Navrhuji tedy přijmout usnesení tak,
jak je navrženo, tzn. pokračovat v přípravných a projektových pracích a na dalším jednání
zastupitelstva předložit informace ke konečnému rozhodnutí.
Usnesení č. 10/8 :
Zastupitelstvo obce
1.

Bere na vědomí:

1.1. Informaci starosty obce o přípravě výstavby základní školy v obci.
2.

Ukládá:
Radě obce

2.1. Pokračovat v přípravě stavební dokumentace pro stavbu školy včetně orientačního
rozpočtu a předložit ji příští schůzi zastupitelstva ke schválení.
2.2. Pokračovat v přípravě dokumentace nutné pro podání žádosti o získání dotace
ze státního rozpočtu.
2.3. Předložit příští schůzi zastupitelstva návrh na konečné rozhodnutí o výstavbě
základní školy včetně způsobu financování.
Rozprava:
- p. Janoušek – vznesl dotaz, zda obec plánuje oslovit nějakou společnost, která má
zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace,
- Ing. Němec – odpověděl, že již bylo zmíněno v důvodové zprávě, obec má uzavřenou
smlouvu se společností Grant consulting, a.s.
- p. Janoušek – upozornil, že některé údaje nesouhlasí s údaji zveřejněnými Českým
statistickým úřadem,
- Ing. Němec – tuto skutečnost jsme také zjistili, avšak naše podklady vychází přímo
z evidence obyvatel,
- p. Janoušek – vznesl dotaz, zda obec oslovila ohledně umístění dětí i základní školy
v okolních obcích a městech,
- Ing. Němec – konstatoval, že na toto téma proběhla diskuze již na minulém jednání
zastupitelstva obce a pouze krátce shrnul informace o schůzkách s rodiči dětí a o jednáních
s okolními obcemi, dále informoval o svazkové škole sousedních obcí (Přezletice,
Podolanka, Jenštejn),
- p. Lisý – požádal, zda by bylo možné studie zveřejnit na stránkách obce,
- Ing. Němec – projektová studie již na stránkách je, demografickou studie zveřejníme,
- p. Lisý – konstatoval, že přibližně ¼ obyvatel, kteří žijí v Radonicích, zde není hlášena
k trvalému pobytu a tudíž, zde neodvádí daně, dále se dotázal na další postup ohledně
stavby školy,
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- Ing. Němec – bylo osloveno několik firem na zpracování projektu základní školy, došly
2 nabídky, které bohužel vzhledem k vysoké ceny nebyly akceptovány, byly osloveny další
firmy, došly opět 2 nabídky na pondělním jednání rady obce bude rozhodnuto (nabídky do
2 mil. nemusí být formou výběrového řízení), dále bude nutné udělat rozpočtové opatření,
úkony potřebné k získání stavebního povolení a nejdůležitější bude výsledek projednání
změny územního plánu,
- p. Lisý – co je obsahem nabídky, bude zpracována architektonická studie
- Ing. Němec – obsahem nabídky je stavební dokumentace potřebná pro získání stavebního
povolení, na zpracování architektonické studie bohužel není čas,
- p. Janoušek – zvažovala se možnost z kulturního domu, který je v rekonstrukci, zřídit např.
tělocvičnu,
- Ing. Němec – uvažovalo se jak o tělocvičně, tak i prvním stupni základní školy,
- p. Fischer – řešilo se naplnění školy učiteli,
- Ing. Němec – tato otázka je zatím předčasná, ale i toto rada řešila, variantou bude
„vypůjčení učitelů“ z jiných škol,
- p. Šmatolánová – vyslovila poděkování za informace, které jsou veřejnosti podávány, ale
chtěla by vědět, zda zastupitelé stojí za výstavbou školy,
- všichni přítomní členové ZO vyslovili souhlas s výstavbou základní školy,
- p. Kalčíková – kam by šly děti k zápisu příští rok,
- Ing. Němec – k zápisu by šly již do Radonic,
- p. Janoušek – bude dále obec platit příspěvek za děti jiné škole, když bude škola
v Radonicích,
- Ing. Němec – pokud bude škola v Radonicích, tak se příspěvek za děti v jiných školách
pravděpodobně hradit nebude (tímto je myšleno za děti, které nově nastoupí do školy; za
děti, které tam již chodí se samozřejmě bude platit dál),
- p. Kalčíková – pokud by 1. třídy byla zřízena v obecním domě, jak bude řešeno např.
stravování a tělocvik, bylo by možné stravování v MŠ,
- Ing. Němec – pravděpodobně třída by byla v klubovně, jídelna by mohla být v přízemí
v prostorách provozovny a cvičit by mohly v sále, podrobněji se tímto můžeme zabývat až
po návštěvě hygienika,
- p. Vrba – vznesl dotaz, zda na příštím jednání zastupitelstva se bude hlasovat o zřízení
základní školy a pokud bude rozhodnuto o jejím zřízení, tak se bude hlasovat o změně
zřizovací listiny mateřské školy,
- Ing. Němec – jak toto bude formálně provedeno v tuto chvíli nevím, ale v podstatě je to
tak, jak říkáte, nadále zůstane pouze 1 subjekt,
- p. Kalčíková – máte připravené řešení, když v září 2018 škola nebude otevřena,
- Ing. Němec – do té doby škola musí být postavena,
- p. Myslivec – pokud bude rozhodnuto o výstavbě školy, tak obec má finanční prostředky
minimálně na výstavbu 1. stupně základní školy.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.
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0

Zdržel se :

0

Rozpočtové opatření č. 1/2016
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Navrhované rozpočtové zohledňuje několik faktorů, které v době schvalování
rozpočtu nebyly známy.
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Za prvé je to veřejnoprávní smlouva s městysem Nehvizdy, která má dopad jak do
příjmové, tak i výdajové části rozpočtu. Na straně příjmů se dochází ke zvýšení jednak
přefakturací mzdových nákladů na strážníka sloužícího v Nehvizdech (cca 35 tis. Kč měsíčně)
a jednak paušální částkou 15 tis. Kč měsíčně na úhradu režijních nákladů. Veřejnoprávní
smlouva s Nehvizdy je účinná od března tohoto roku, celkem se nedaňové příjmy v par. 0000
zvýší o 500 tis. Kč.
Veřejnoprávní smlouva s Nehvizdy dopadá i do výdajů, kde dochází ke zvýšení
částky v par. 5311 na mzdové náklady strážníka pro Nehvizdy o 350 tis. Kč.
Další navrhované změny ve výdajích se týkají paragrafu 3745, kde se navrhuje snížit původně
plánovanou částku o 200 tis. Kč určenou na instalaci automatické závlahy u Obecního domu
a dále pak paragrafu 3419, kde se navrhuje snížení rovněž o 200 tis. Kč na pořízení sněžného
děla. Obě opatření jsou navrhována zejména s ohledem na změnu priorit obce v souvislosti
s výstavbou školy, přičemž jak závlaha trávníků u OD, tak eventuální zasněžení svahu v RPA
lze zajistit stejným způsobem, jako tomu bylo v loňském roce.
Největší navrhovaná změna rozpočtu se týká par. 3113, kde se nově vyčleňuje částka
ve výši 2.500 tis Kč na investiční přípravu stavby školy. Prostředky jsou určeny na úhradu
nezbytných nákladů na zpracování potřebné dokumentace jak pro kvalifikované finální
rozhodnutí o stavbě školy, tak i pro eventuální stavební řízení či pro žádost o dotaci.
Konkrétně se jedná zejména o zpracování projektu ke stavebnímu povolení, demografickou
studii.
Navrhovaným rozpočtovým opatřením se zvyšuje schodek rozpočtu krytý z vlastních
zdrojů o celkem 1.950 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o nutné investiční výdaje,
navrhuji rozpočtové opatření schválit.
Usnesení č. 10/9 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č.1/2016, podle přílohy č. 1, kterým se mění:
a) Rozpočtové příjmy:
1) v paragrafu 0000 – nedaňové příjmy z částky 2.090 tis. Kč na částku
2.590 tis. Kč.
b) Rozpočtové výdaje:
1) v paragrafu 3419 „Ostatní tělovýchovná činnost“ z částky 550 tis. Kč na částku
350 tis. Kč,
2) v paragrafu 3745 „ Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ z částky 700 tis. Kč
na částku 500 tis. Kč,
3) v paragrafu 5311 „ Obecní policie“ z částky 2.900 tis. na částku 3.250 tis. Kč,
4) v paragrafu 3113 „Základní školy“ z částky 700 tis. Kč na částku 3.200 tis. Kč.
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

12

0
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Veřejnoprávní smlouva s městem Brandýs n.L.
- předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce

Pod číslem 268/2015 Sb. byl dne 14. 10. 2015 ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (dále jen „novela“). V důsledku změny, které přináší novela, dochází ke
změně působnosti ve výkonu státní správy obecními úřady a obecními úřady s rozšířenou
působností.
Ve vládním návrhu zákona bylo navrženo, aby byl výkon agendy silničního
správního úřadu obecním úřadům zcela odebrán a vykonávaly ji pouze obecní úřady obcí
s rozšířenou působností. V průběhu legislativního procesu došlo k přijetí pozměňovacích
návrhů a ve výsledku došlo de facto „k výměně“ části agendy mezi obecními úřady
a obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Problematickým je výkon agendy speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací obecními úřady, který jimi v základní
působnosti nikdy v minulosti vykonáván nebyl. Obecní úřady, kromě tzv. historických
stavebních úřadů nevykonávají ani obecný stavební úřad (viz. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Usnesení č. 10/10 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Obcí
Radonice a Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve znění uvedeném
v příloze.
2.

Pověřuje:

2.1. starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl doplnění textu do usnesení, že smlouva bude uzavřena „s Městem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve znění uvedeném v příloze“.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: (21.45 hod.)
- p. Janoušek - před 4 měsíci hlásil poruchu na vodovodním řadu v ulici Pavlova, řešil se
společností PVK a.s., kde byl odkázán řešit přímo s obcí, z důvodu, že dodavatel (firma
CGM) je v insolvenci, nejprve řešil s Ing. Chmelem, později již s novým stavebním
technikem Ing. Hruškou,
- Ing. Němec - konstatoval, že problém je právě v insolvenci dodavatele, bylo dohodnuto, že
opravu zaplatí obec z vlastních zdrojů,
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- Ing. Hruška - sdělil nejnovější informace, postup bude takový, že obec opravu objedná u
PVK, opravu zaplatí a poté bude finanční prostředky vymáhat po subdodavatelské firmě
společnosti CGM.
- p. Fischer - vznesl dotaz, zda je možné se bránit navyšování ceny vodného a stočného ze
strany PVK v souvislosti s černými odběry vody,
- Ing. Němec - ceny se navyšují průběžně to obec nemůže ovlivnit, jak již bylo zmíněno ve
zprávě o činnosti rady bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele,
- p. Vrba - dotázal se, kdy obec převezme komunikaci v ulici Na svahu, upozornil, že v ulici
zatím není veřejné osvětlení,
- Ing. Němec - odpověděl, že komunikace a travnaté plochy zatím nejsou ze strany
společnosti BAYETA připraveny k převzetí,
- p. Vrba - dále upozornil na chybné značení obytné zóny v ulici Na svahu a Na Vartě,
- p. Brabec - připojil se k panu Vrbovi s tím, že je tomu tak i v jiných částech obce,
- Ing. Němec - požádal velitele obecní policie o provedené kontroly značení obytných zón
v celé obci.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 22.00 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Michal Matoušek

…………………………………

Miroslav Moudrý

…………………………………

…………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

……………………………………
Jan Stypola
místostarosta obce
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příloha č. 1 k bodu 10/3

Obecní policie

Radonice
Na Skále 185, Radonice 250 73

_____________________________________________________________
Č.j.: 219/OP-2016-Ha-R

V Radonicích dne 1. června 2016
Počet listů: 15

Zpráva pro zastupitelstvo obce o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce
Radonice a obcí VP smlouvy za období březen – květen roku 2016 .
V průběhu období měsíce března – května roku 2016 vykonávala Obecní policie Radonice
(dále jen OP) průběžně prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či
dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv.
Hlídky OP celkem 35 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 21 x provedly kontrolu
předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech
byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných
pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud
evidovány.
Dále hlídky OP nepravidelně prováděly
kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných
restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje
mladistvým osobám.
Strážnici se koncem měsíce dubna , ve snaze zlepšení svých osobní znalosti jednotlivých obcí
a osob, které se v nich pohybují, rozdělili o obce v místní působnosti, na které se každý z nich
v průběhu své hlídkové činnosti konkrétně zaměří, čímž by se mělo ve výsledku dlouhodobě
dosáhnout zkvalitnění zpětné vazby mezi občanem a strážníkem.
V dubnu byly založeny facebookové stránky OP Radonice , které slouží občanům místně
příslušných obcí jako doplňková služba k úřední desce prezentující především dosud chybějící službu
ztrát a nálezů.
V průběhu období měsíce dubna – května roku 2016 bylo provedeno v 19 dnech měření
překročení rychlosti v obcích místní příslušnosti. V předmětným období bylo uloženo 41 pokut.
Z toho v pěti případech za porušení zákazu vjezdu vozidla těžšího 6-ti tun do obce.
Od 14.4.2016 do 3.5.2016 nebylo prováděno měření rychlosti z důvodu závady na měřícím
zařízení.
Od 4.5.2016 do 23.5.2016 vykonávali strážníci hlídkovou činnost s náhradním vozidlem bez
označení příslušnosti k Obecní policii a tak zvýšily počet pěších a cyklo hlídek.
Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových kontejnerů a
každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů a u mateřské školy, hlídky provedly
následující zákroky :
Dne 03.03.2016 v 09:45 hod na služebnu OP Radonice v Nehvizdech odevzdal jednatel TS
Nehvizdy příruční aktovku Samsonite černé barvy s písemnostmi , kterou našel v příkopu v ulici
Toušeňská v Nehvizdech. Strážník zjistil a vyrozuměl majitele, který si nalezenou věc převzal.
Dne 04.03.2016 v 10:28 hod bylo přijato oznámení, že v Nehvizdech na kruhovém objezdu u Lidlu
je osobní motorové vozidlo v příkopu, které není opatřeno registračními značkami. Hlídka zjistila, že
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se jedná o OA tovární značky Mazda 121, červené barvy. Lustrací na OO PČR Čelákovice bylo
zjištěno, že dle VIN bylo vozidlo trvale vyřazeno z registru vozidel.
Dne 08.03.2016 v 12:22 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení, že v části obce Nový Jenštejn
volně pobíhá pes jackrussell teriér. Hlídka se dostavila na místo a odchytila psa. Pes neměl obojek ani
žádné identifikační zařízení. Bylo provedeno místní šetření po majiteli psa bez kladného výsledku.
Z důvodu uzavření Obecního úřadu v Jenštejně byl v 12:46 hod telefonicky kontaktován starosta obce
i místostarostka, aby rozhodli, jaké má být provedeno opatření. Na základě toho byl pes ponechán u
oznamovatele v opatrování a veřejnost byla informována prostřednictvím služby obce.
Dne 09.03.2016 15:41 hod přijala hlídka oznámení, že v ulici Jasanová v Nehvizdech je volně
pobíhající pes. Strážník na místě psa odchytil, místním šetřením zjistil majitele, a tento si psa převzal
a zabezpečil.
Dne 10.03.2016 v 15:23 hod bylo přijato telefonické oznámení, že v Nehvizdech u rybníka na
Nehvízdky je dopravní nehoda a místo je neprůjezdné. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kdy
bylo zjištěno, že zde žádná nehoda není a oznamovatelka si spletla místo události - nehoda byla u
bývalého rybníka v Záluží. Věc byla dle věcné a místní příslušnosti předána PČR Čelákovice.
Dne 11.3. 2016 ve 4:20 hod. při běžné hlídkové a kontrolní činnosti spatřila hlídka OP v ulici Hradní
v obci Jenštejn podezřelou osobu. Kolemjedoucí místní občanka hlídce sdělila, že muž je podnapilý a
po odjíždějících řidičích požaduje odvoz do Prahy. Hlídka OP Radonice osobu vyzvala k prokázání
totožnosti. Muž byl zjevně v podnapilém stavu, ale snažil se udržet rovnováhu, komunikoval a choval
se slušně. Hlídce OP Radonice sdělil, že byl s kamarády v Praze na oslavě a najednou se ocitl na
neznámém místě. Pravděpodobně ho tu při projíždění obcí zanechali kamarádi omylem nebo schválně.
Byla mu zima a potřeboval vystřízlivět a tak chodil po okolí a sháněl odvoz do Prahy. Telefonicky
byla přes OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav provedena lustrace osoby. Výše uvedená
osoba nebyla vedena v evidenci hledaných a pohřešovaných osob a ani se nejednalo o osobu
závadovou. Hlídka OP Radonice kontrolovanou osobu nasměrovala na zastávku autobusu směr Praha
a doporučila mu zdržovat se v prostoru této zastávky. Na místě ve 4:45 hod skončeno. Lokalitě byla
nadále věnována zvýšená pozornost.
Dne 11.03.2016 v 14:39 hod hlídka OP provedla kontrolu podezřelé osoby na autobusové zastávce v
ulici Pražská, která popíjela alkoholický nápoj přímo na zastávce. Osoba byla poučena o závadovosti
svého jednání, lustrována v evidencích PČR a vykázána z místa.
Dne 13.03.2016 v 18:05 hod přijala hlídka OP telefonické oznámení od občana z Jenštejna, že se na
lešení opravovaného hradu v obci Jenštejn pohybuje skupinka občanů, a má obavu o jejich bezpečnost.
Hlídka OP se neprodleně dostavila na místo,ale na lešení ani v blízkém okolí hradu žádné osoby
nezastihla.
Dne 21.3. 2016 na žádost Technických služeb obce Radonice službu konající hlídka Obecní policie
Radonice v době od 14:00 hod. do 15:00 hod. usměrňovala silniční provoz v ulici Ligasova v obci
Radonice z důvodu údržby chodníků.
Dne 22.03.2016 od 09:12hod strážník OP v Nehvizdech usměrňoval provoz na místě dopravní
nehody v ulici Do Nehvizdek do příjezdu PČR
Dne 23.03.2016 ve 12:15hod zjistila hlídka OP na silnici k Satalicím (v k.ú. Radonice) černou
skládku – do příkopu odhozené tašky s komunálním odpadem. Hlídka skládku zlikvidovala vlastními
prostředky.
Dne 23.3.2016 v 9:15hod hlídka OP Radonice zjistila, že do průjezdního profilu komunikace č. 0107
v obci Jenštejn, zasahují větve z náletových křovin a tvoří tak překážku silničního provozu. Na
pozemku č. 211/2 k.ú. Jenštejn, majitele BB invest – Jenštejn s.r.o. Nad Zámečnicí 2127/28, Praha 5,
byl zastižen pracovník fy. Pospíšil, který prováděl štěpkování náletových dřevin na pokyn
zaměstnavatele jako přípravu na investiční zástavbu. Pracovník firmy byl upozorněn na výše
uvedenou skutečnost a na místě zjednal nápravu.
Dne 24.3.2016 v 11:47 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení, že v obci Podolanka v
ulici Hlavní, na autobusové zastávce ve směru na obec Vinoř spí na lavičce podezřelá osoba. Hlídka
OP Radonice se na místo dostavila v 11:53 hod. a nalezla zde muže zanedbaného zevnějšku, který na
dotaz hlídky odpověděl, že si tu chtěl jen na chvíli odpočinout při své cestě do hl.m. Prahy a následně
do svého místa trvalého bydliště a únavou usnul. Muž byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti, ale
jelikož u sebe žádný doklad neměl, byl po poskytnutí nezbytné součinnosti ztotožněn lustrací
provedenou v evidenci osob u DS OO PČR Brandýs. Provedená lustrace v evidenci osob byla
negativní. K žádnému protiprávnímu jednání zde nedošlo.
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Dne 26.3. 2016 v době od 8:55 hod. do 12:15 hod. prováděla hlídka OP v Radonicích v ulici
Prchalova dohled na bezproblémový průběh při plnění dvou kontejnerů na velkoobjemový odpad a
jednoho kontejneru na stavební suť.
Dne 26.3. 2016 od 11:37 hod. do 11:50 hod. hlídka OP Radonice provedla výjezd na PCO na adrese
Jasanová, Radonice. Jednalo se o planý poplach.
Dne 27.3.2016, v 15:55 hod cyklohlídka OP Radonice přijala oznámení, že v lesním prostoru za
rodinným parkem Amerika, neznámé osoby provozují paintballovou hru. Oznamovatel nežádal
vyrozumění o učiněných opatřeních. Hlídka provedla místní šetření a propátrání území od parku
Amerika a zalesněné území k obci Jenštejn, ale nebyl zde zjištěn výskyt hráčů paintballu, ani viditelné
stopy po používání těchto zbraní. Hlídka věnovala zvýšenou pozornost této lokalitě do 17:00 hod.
Dne 29.3. 2016 v 8:20 hod. hlídka Obecní policie Radonice v průběhu hlídkové činnosti v obci
Radonice v ul. Zápská u oplocení místního fotbalového hřiště nalezla zraněného psa střední velikosti
světle hnědé barvy. Pes bez obojku bezvládně táhnul zadní nohy po dlažbě a při přiblížení zlostně
vrčel. Z výše uvedených důvodů byla telefonicky vyrozuměna smluvní odchytová firma Larry.
V průběhu 15-ti mnut projelo kolem několik vozidel a jedna z osádek vozidla poznala zraněného psa a
upřesnila jeho majitele bytem Zápská, Radonice. Tento se na místo z nedalekého domu po osobní
výzvě dostavil současně s odchytovou službou a bez její asistence si sám odvezl psa na ošetření.
Z výše uvedených důvodů nebyla vyžádaná služba učiněna v plném rozsahu.
Dne 29.3. 2016 v 10:07 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o narušení objektu na adrese Jabloňová, Radonice. Hlídka OP Radonice se
dostavila na výše uvedenou adresu a provedla vnější kontrolu objektu. Vyrozuměný majitel objektu se
dostavil a kontrolou vnitřních prostor objektu zjistil závadu na pohybovém čidle v pracovně.
Dne 31.3.2016, v 9:23 hod hlídka OP Radonice přijala oznámení, že v ulici Nad Školou
v Radonicích, teče spolu s dešťovou vodou i neznámá ropná látka. Hlídka provedla místní šetření
v ulici Nad Školou v Radonicích, kde v úrovni čp. 213 zjistila počátek ropné skvrny. Odtud látka
volně odtékala spolu s dešťovou vodou po místní komunikaci do kanalizačního řadu. Bylo provedeno
místní šetření, kdy byl o podání vysvětlení požádán pracovník stavební firmy , který uvedl, že provádí
stavební práce v objektu čp. 33 ul Ligasova a dopravní firmou Vedral.cz jim byl v ulici Nad Školou
uložen dopravní kontejner. Pracovník stavební firmy kontaktoval dopravní firmu, aby zjistil
(s negativním výsledkem), zda nedošlo k poruše na palivovém systému vozidla s únikem ropných
látek. Původce znečištění se nepodařilo nalézt a tak byly Technické služby obce Radonice požádány o
likvidaci znečištění, což následně provedly. Oznamovatel byl přítomen na místě během šetření a
s výsledkem byl srozuměn v 9:40 h.
Dne 31.3. 2016 v 10:37 hod přijala hlídka OP Radonice na služební telefon SMS signál o narušení
objektu na adrese Jabloňová, Radonice. Hlídka se dostavila na místo a provedla vnější kontrolu
objektu. Následně telefonicky majitel objektu, sám ohlásil, že se jedná o planý poplach. Hlídka OP
Radonice v této věci ukončila v 10:45 h na místě činnost a pokračovala v hlídkové činnosti .
Dne 1.4. 2016 v 03:02 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon 2x SMS signál o narušení objektu na adrese Jasanová 360, Radonice.Hlídka OP Radonice se
dostavila na výše uvedenou adresu a provedla vnější kontrolu objektu. Následně se pokusila
telefonicky majitele objektu vyrozumět , které bylo . Z toho důvodu byl majitel vyrozuměn pomocí
SMS zprávy.
Dne 1.4.2016 v 08:10 hod. přijala hlídka oznámení, že v obecní části Nehvízdky u rodinného
domu č.p.7 někdo založil černou skládku na pozemku sousedícím s rodinným domem. Po příjezdu
hlídky na místo bylo zjištěno, že vedle rodinného domu č.p. 7, jsou na ploše 50 m2 odloženy
pneumatiky, palety, pet láhve, nárazníky z vozidel, koberce, suť, stavební materiál a jedno osobní
motorové vozidlo, které nesplňuje technické požadavky k provozování na pozemních komunikacích.
Na místě byla pořízena fotodokumentace. Majitelka přislíbila, že,nepořádek uklidí. Hlídkou
přislíbena jednoměsíční lhůta na zjednání nápravy. Pokud nebude do 9.5.2016 zjednána náprava, bude
celá věc postoupena správnímu orgánu.
Dne 02.04.2016 ve 14:01hod. přijal strážník telefonické oznámení o volně pobíhajícím velkém
černém psu s obojkem na ulici Zápská v Radonicích. Po dostavení se na místo strážník, dle místní a
osobní znalosti, zjistil komu pes patří a majiteli psa předal. Majitel uvedl, že mu pes utekl při vjíždění
do vrat. Byl poučen o nutnosti psa lépe zabezpečit.
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Dne 02.04. 2016 v 18:35hod. při pěší hlídce nalezl strážník OP na trávníku před prodejnou COOP
Radonice svazek klíčů. Tyto jsou uloženy na pracovišti OP.
Dne 3.4. 2016 ve 15:50 hod. bylo přijato anonymní telefonické , že v centru obce Radonice se již
dva dny pohybuje černohnědý pes, pravděpodobně plemene jezevčík. Hlídka Obecní policie
Radonice, volně pobíhajícího psa spatřila v 16:20 hod. v ulici Prchalova. Pes byl odveden na služebnu
OP Radonice a byla zhotovena fotodokumentace. Pes černohnědé barvy, pravděpodobně plemene
jezevčík, má v uchu nečitelné tetování. Pes byl předán v 17:05 hod. na služebně OP Radonice
Odchytové službě .
.
Dne 3.4. 2016 v 17:41 h přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o narušení objektu na adrese Ligasova 170, Radonice. Hlídka OP Radonice se
dostavila na výše uvedenou adresu a na místě zjistila pootevřenou vjezdovou bránu. Provedla vnější
kontrolu objektu, přičemž byly zjištěny otevřené vstupní dveře do suterénu. Zde byla zastižena osoba,
která byla požádána o prokázání své totožnosti. . Následně byl telefonicky kontaktován majitel
objektu, který potvrdil, že se jedná o jeho zaměstnance, který nesprávným postupem neodblokoval
bezpečnostní zařízení.
Dne 6.4. 2016 v 8:42 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o odpojení objektu na adrese Ligasova 170, Radonice. Hlídka OP Radonice se
dostavila na místo a přítomné oprávněné osoby informovala o přerušení dodávek elektrické energie
v této části obce.
Dne 6.4. 2016 v 8:45 hod. byla přijata telefonická žádost od pracovníků Technických služeb obce
Radonice o přítomnost hlídky OP Radonice v ulici Nad Školou v obci Radonice. Při plnění svých
pracovních úkolů zde byli verbálně napadeni agresivním občanem. Po příjezdu hlídky OP Radonice
na výše uvedené místo v 8:50 hod. pracovníci Technických služeb sdělili, že agresivní muž se po
chvíli sám uklidnil a odešel a již není nutné věc dále řešit.
Dne 6.4. 2016 v 8:42 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o odpojení objektu Obecní dům Radonice z důvodu přerušení dodávek elektrické
energie v této části obce. V 8:56 hod. byl přijat služební telefon další SMS signál o narušení objektu
OD Radonice. Hlídka OP Radonice, se neprodleně v 8:58 hod. dostavila na místo. V objektu se
nacházel opravář . Z důvodu přerušení dodávek elektrické energie nebylo možné po skončení oprav
OD Radonice zakódovat. Hlídka OP Radonice osobně o této skutečnosti vyrozuměla úřednice OÚ
Radonice.
Dne 07.04.2016 v 06:46hod. hlídka OP Radonice přijala oznámení od občanky Jenštejna , že na
mysliveckém posedu u Rodinného parku Amerika v Radonicích (ve směru na Jenštejn) sedí podezřelá
osoba s dalekohledem a pozoruje okolí. Po dostavení se na místo hlídka zjistila, že na posedu se
nachází občan Brandýsa nad Labem, který zde pravidelně pozoruje přírodu. K porušení zákona a
uložení sankce nedošlo.
Dne 8.4. 2016 v 17:03 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie oznámení od občana
obce Jenštejn, , že v Hradní ulici, u otočky autobusu, v obci Jenštejn, neznámá osoba vyhodila
z vozidla tov. značky Hyundai ix 35, bílé barvy, komunální odpad. Hlídka OP Radonice se dostavila
na výše uvedené místo, kde zjistila, že se jedná o bioodpad. Na místě byl přítomen i starosta obce
Jenštejn . Byla provedena fotodokumentace a místní šetření k možnému pachateli. Při pátrání v ulici
Zlatnická, Nový Jenštejn, byl nalezen
odstavený vůz značky Hyundai, bílé barvy O podání
vysvětlení byla požádána obyvatelka z přilehlého domu , která uvedla, že bioodpad odvezla tímto
vozidlem na místo v Hradní ulici v domění, že je to vhodné místo k uložení bioodpadu z její
zahrádky. Tato byla poučena o nutnosti ukládat odpady dle OZV obce Jenštejn a věc byla na místě
vyřešena domluvou starostou obce. Následně byl telefonicky kontaktován a vyrozuměn o učiněných
opatřeních oznamovatel.
Dne 9. dubna 2016, v 09:20 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonický podnět od občana
Jenštejna , že dne 8. dubna 2016 ve 14:00 hod. šla jeho 15-letá dcera od autobusu domů, když vedle
ní přibrzdilo auto a chlap sedící za volantem řekl, „ Ahoj kočičko, nechceš si nastoupit ?“ Vzhledem
k časovému odstupu a místní příslušnosti byla tato událost oznámena DS PČR Brandýs nad Labem,
pro urychlení řešení této věci. Hlídky OP Radonice vedou výše uvedený podnět v patrnosti a dále
budou této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost.
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Dne 10.4. 2016 v době od 9:00 hod. do 13:00 hod. zajišťovala službu konající hlídka Obecní
policie Radonice, klidný a bezpečný průběh Radonického běhu v obci Radonice. Převážně byla
zajišťována bezpečnost silničního provozu a prováděn dohled nad parkujícími vozidly.
Dne 10.4.2016 v 15.30 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení, že v
obecní části Nehvízdky u rodinného domu č.p.7 jako důsledek sousedských sporů neteče voda. Po
příjezdu hlídky bylo zjištěno, že věcné břemeno služebnost braní a čerpání vody ze studny ve
prospěch stavebních parcel č. 80,81,98 a 84/1. Dům č.p. 7 stojí na parcelním čísle 193, tudíž nemá
jakékoliv právo nebo nárok na čerpání vody ze studny. Oznamovatel odkázán na VaK Zápy k
zajištění napojení rodinného domu na obecní vodovodní řad.
Dne 11.4.2016 v 11:46 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení, že u
Skateparku v Nehvizdech byl nalezen pes a nálezkyně čeká na místě. Po příjezdu hlídky bylo
zjištěno, že nalezený pes je Labrador, bez známky a byl umístěn do kotce úřadu městyse Nehvizdy.
V čase 12:30 hodin si pro psa přijel majitel, kterému pes utekl špatně zavřenou brankou.
Dne 11.04.2016 v 14:53hod. byla hlídka OP Radonice
požádána o pomoc pracovníkem
Přepravní kontroly DP Hl.m. č. 8393, neboť na konečné linky BUS 378 poř.č.93 v Novém Jenštejně
jim při kontrole kladl odpor cestující bez platné jízdenky.
Po dostavení se na místo hlídka OP dle
§12/2e) zák.č.553/1991Sb. cestujícího vyzvala k prokázání totožnosti a dle §11/1c) zák.č.553/1991Sb.
k předložení dokladu nutného k uskutečnění smluvní přepravy. Jednalo se o osobu ze Zelenče
s platným dokladem pro jiné pásmo. Informace k osobě byly dle §12/4 zák.č.553/1991Sb.
poskytnuty dtto pracovníkovi Přepravní kontroly DP Hl.m. č. 8393.
Dne 13. dubna 2016, v době od 21:10 hod. do 21:30 hod. provedla hlídka Obecní policie
Radonice společně s elektrikářem panem Tučkem kontrolu stavu veřejného osvětlení v obci
Radonice. Celkově byly v obci zjištěny 4 vadné lampy veřejného osvětlení.
Dne 13.dubna 2016 ve 22:05 hod. přijal strážník OP Radonice oznámení o sraženém bílém psu
pravděpodobně plemena zlatý retriever na ulici Radonická, v k.ú. obce Jenštejn. Po příjezdu místo
bylo zjištěno, že se jedná o lehce zraněného psa plemene retrívr, světlé pískové barvy, který nemá
obojek, tetování ani patrný čip. Od projíždějících místních řidičů byl vytipován možný majitel psa
v obci Jenštejn, který se ale nepotvrdil. Následným společným šetřením pracovnic OÚ Jenštejn a
OÚ Radonice byli vytipováni další možní majitelé evidovaných psů stejné rasy v obou obcích, kdy
ani tito své psy nepostrádají. Po celou dobu šetření nikdo neoznámil na oba úřady či služebnu OP
Radonice zaběhnutí psa. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla pracovnicí OÚ Jenštejn
přivolána odchytová služba fa. Kniha – kynologické služby, kterou byl následně pes odvezen.
Dne 14.4.2016 v čase 11:09 hodin vykonávala hlídka Obecní policie Radonice hlídkovou
činnost v ulici Pražská, kde spatřila jedoucí vozidlo tovární značky Škoda, o kterém z místní znalosti
věděla, že nemá platnou technickou kontrolu.V čase 11:11 hodin bylo výše uvedené vozidlo
zastaveno v ulici Pražská, kde z místa řidiče vystoupila žena, která byla vyzvána k předložení
občanského průkazu, řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla. Řidička předložila
občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a sdělila, že řidičský průkaz nemá, zapomněla ho
doma. Dle dokladů byla v ženě občanka Nehvízdek . Tato hlídce sdělila, že řidičský průkaz nemá a
nikdy jej nevlastnila. Z důvodu, že řidička řídila vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích a řídila motorové vozidlo aniž by byla držitelem platného řidičského
oprávnění, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Čelákovice.V čase 11:16 hodin se na místo
dostavila hlídka OO PČR Čelákovice, která si věc převzala k dalšímu šetření.Celá událost byla
zaznamenána na videokameru služebního vozidla a osobní kameru hlídky OP Radonice.
Dne 14.04.2016 ve 13:20hod. hlídka OP Radonice nalezla v silničním příkopu u silnice
z Jenštejna do Radonic (v k.ú. Jenštejn) pouzdro s doklady občanky Slovenské republiky přechodně
bytem ČR, Praha 3. Dle osobních údajů bylo zjištěno telefonní spojení a tato byla strážníkem
telefonicky vyrozuměna a pro své doklady se dostaví osobně na pracoviště OP v Radonicích.
Dne 15.4. 2016 ve 13:00 hod. bylo přijato telefonické od občanky obce Jenštejn s podezřením o
možném pohybu pedofila po obci Jenštejn. Oznamovatelka uvedla, že když šla pěšky domů, tak
v ulici Na Stráni v obci Jenštejn u ní ve 12:55 hod. zastavilo osobní vozidlo tov.zn. Škoda Fabia
combi červené barvy ve kterém seděli muž a žena. Řidič, muž bez vlasů ve věku okolo 45 let, se jí
zeptal, zda nechce někam svézt, což odmítla a odešla. Jelikož věděla, že v okolí došlo v nedávné době
k podobným nabídkám ke svezení, přišla jí tato nabídka uprostřed obce podezřelá a tak se rozhodla
celou věc oznámit. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice bezodkladně provedla obhlídku
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katastru obce Jenštejn s negativním výsledkem a následně ve 13:30 hod. předala telefonicky
informace DS OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k dalšímu opatření.
Dne 15.4. 2016 ve 23:10 hod. byla přijata telefonická žádost OO PČR Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav o převzetí volně pobíhajícího psa plemene Labrador, kterého v ulici Vinořská v obci
Radonice odchytila hlídka DI PČR. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice odchycenou fenu
plemene Labrador zlaté barvy od hlídky DI PČR ve 23:15 hod. převzala . Pes měl na sobě
červenočerný obojek se známkou Obec Radonice č. 134. Pes byl dočasně umístěn na služebně OP
Radonice a v evidenci psů byla zjištěna jeho majitelka, která byla telefonicky kontaktována a bylo
jí doporučeno psa proti útěkům lépe zabezpečit. Pes byl ve 23:45 hod. na služebně OP Radonice
předán majitelce v pořádku a bez zranění.
Dne 16. dubna 2016, v 12:36 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení , že v ulici Zápská
v Radonicích, je zaparkováno motorové vozidlo, které tvoří překážku silničního provozu. Na místo se
dostavila hlídka OP Radonice, která na místě zjistila, že se jedná o motorové vozidlo tovární značky
Renault, zaparkované v ulici Zápská směrem k ulici Ligasova cca 15 m od hranice křižovatky. Řidič
se dopustil přestupku tím, že nedodržel ustanovení dle § 25/3 z.č. 361/2000 Sb. Jelikož se nepodařilo
na místě zastihnout řidiče, bylo na vozidlo umístěno oznámení pro nepřítomného řidiče a provedena
fotodokumentace, aby věc byla následně s řidičem projednána.
Dne 16. dubna 2016 v 16:50 hod vykonala hlídka OP Radonice během hlídkové služby v obci
Jenštejn, kontrolu osob, které lovily ryby v rybníku obce Jenštejn, parcela č. 45/4. Na místě byl
požádány o předložení dokladů . Přítomný člen
rybářské stráže, který uvedl, že občané obce
Jenštejn jsou oprávněni chytat ryby i bez povolenky, neboť obec povolenky ještě nevydala.
Dne 21.4. 2016 v 02:19 h přijala službu konající hlídka Obecní policie SMS signál o narušení
objektu na adrese Ligasova 170, Radonice.
Hlídka OP Radonice se dostavila na výše uvedenou
adresu a na místě zjistila pootevřenou vjezdovou bránu osobu majitele objektu Miroslava Štilce.
Oprávněná osoba potvrdila, že se jedná o planý poplach, který vyvolalo čidlo v suterénu v hale. Po
kontrole objektu, který byl neporušený, byl poplach vyhodnocený jako planý. .
Dne 21. dubna 2016 v 10:30 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení
DS OOP Brandýs n. Labem, že v obci Podolanka, v místní části Cvrčovice dochází při vykládce
kamionu stavebním materiálem k bránění průjezdu zemědělských strojů.
Hlídka OP se místo
dostavila v 10:40 hod., a to v době, kdy již byla výše oznamovaná dopravní situaci vyřešena a
průjezdnost komunikace zajištěna. Vzhledem k tomu, že z jednání zúčastněných stran bylo stále
patrno, že by mohlo hrozit vzájemné napadání, setrvala hlídka na místě do jejich rozchodu. Následně
hlídka OP oslovila stavbyvedoucího z přilehlé stavby a doporučila mu stanovit jasná pravidla při
vykládání stavebního materiálu, aby k podobným situacím již nedocházelo.
Dne 21. dubna 2016 v 22.05 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice oznámení
od
občana Jenštejna , že v obci Jenštejn, v místní části Nový Jenštejn tento nalezl na trávníku před
domem č.p. 158 v Cechovní ulici pouzdro s doklady, kdy z obav z poškození případných stop na toto
nechtěl sahat . Hlídka OP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o doklady obyvatelky Jenštejna
,bytem právě u místa nálezu a pokusila se je obratem předat majitelce. Vzhledem k tomu, že na
zvonění u domovních zvonků v tuto hodinu již nikdo nereagoval, byly nalezené doklady uloženy
na služebně OP s tím, že budou předány osobně následující den v ranních hodinách.
Do dvou
domovních poštovních schránek na výše uvedené adrese byl vhozen vzkaz s informací o uložení
nalezených dokladů, jelikož žádné jméno se neshodovalo s majitelkou pravděpodobně ztracených
dokladů.
Dne 22. dubna 2016 v 08:30 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení
od hlídače areálu bývalého ZD Jenštejn, že do jedné z těchto budov se údajně vloupali 3 podezřelé
osoby a do přistaveného dodávkového vozidla nakládají nezjištěné předměty. V součinnosti s hlídkou
PČR Čelákovice, se kterou se hlídka OP telefonicky spojila, dorazila na místo v 08:34 hod. a nalezla
osoby, které do dodávkového vozidla nakládají nefunkční kotel. Následnou lustrací v evidenci osob a
motorových vozidel v databázi PČR, která byla negativní a telefonickým spojením s majitelem
tohoto objektu bylo zjištěno, že zde k žádnému protiprávnímu jednání nedochází, jelikož majitel
objektu dal těmto osobám k nakládce souhlas.
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Dne 23.4. 2016 ve 23:20 hod. bylo přijato telefonické oznámení od občanky Radonic, že asi před
deseti minutami jí na zvonek domu na adrese Jabloňová 358, Radonice zazvonila neznámá plačící
dívka, která požádala o pomoc, protože omylem nastoupila do nesprávného autobusu, a když si to
uvědomila, tak vystoupila v naší obci. Od té doby bloudí po ulicích a hledá cestu do Prahy. Je celá
promočená od deště, bojí se být sama na neznámém místě v noci venku a úplně se jí vybil mobilní
telefon. Oznamovatelka dala dívce napít, ale do domu ji nevpustila a raději vyrozuměla Obecní policii
Radonice.Službu konající hlídka Obecní policie Radonice se dostavila na místo a přítomnou osobu
vyzvala k prokázání totožnosti.Dívka hlídce OP Radonice sdělila, že cestuje z domova za svým
přítelem do Prahy a omylem si popletla čísla autobusů. Dále sdělila vše, co již hlídce OP Radonice
uvedla v telefonickém oznámení oznamovatelka. Telefonicky byla přes OO PČR Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav provedena lustrace osoby. Výše uvedená osoba nebyla vedena v evidenci hledaných
a pohřešovaných osob a ani se nejednalo o osobu závadovou. Hlídka OP Radonice umožnila výše
uvedené osobě na služebně OP dobít si částečně svůj mobilní telefon.
Dne 24.4.2016 v 9:58 hod oznámila obyvatelka obce Jenštejn , že v jejím vozidle zn. Honda, ,
spí neznámá osoba. Osoba do vozidla vnikla bez použití násilí a nezpůsobila žádnou škodu na
majetku. Svým jednáním se dopustila přestupku proti majetku dle § 50/1b z.č. 200/1990 Sb. a bylo
důvodné podezření, že ve svém jednání bude pokračovat. Muž byl vyzván, aby prokázal svoji
totožnost dle § 12/2b z.č. 553/1991 Sb., což ani po poskytnutí nezbytné součinnosti nemohl učinit. Na
základě výše uvedených skutečností byl předveden na Obvodní oddělení policie v Brandýse nad
Labem, za využití § 18a/1b z.č. 553/1991 Sb., kde po ustanovení jeho a, provedení lustrace
s negativním výsledkem a vyřízení přestupku, byl propuštěn.
Dne 24.4.2016 v 11:00 hod prováděla hlídka OP Radonice hlídkovou činnost v obci Jenštejn,
Hradební ulice. Při kontrole zaparkovaných vozidel bylo zjištěno, že u zaparkovaného vozidla
tovární značky Opel, červené barvy, je rozbitá skleněná výplň u pravého předního okna.Byla
provedena lustrace v evidenci vozidel v součinnosti s OOP ČR Brandýs nad Labem a zjištěna
majitelka vozidla občanka Jenštejn. Majitelka byla vyrozuměna o poškození vozidla a přitom
uvedla, že k rozbití skla u vozidla došlo náhodně odlétnutým kamenem při sekání trávy a tedy se
nejedná o cizí úmyslné zavinění. Vozidlo je určené k likvidaci.
Dne 24.4.2016 v 13:00 hod prováděla hlídka OP Radonice hlídkovou činnost v přidělené obci
Radonice. Při kontrole v rodinném areálu Amerika byl nalezen svazek tří klíčů. Tyto byly uloženy na
služebně a veřejnost byla o nálezu informována.
Dne 25. dubna 2016, v 12:55 hod. zjistila hlídka OP Radonice v silničním příkopu na ulici
Zápská, v k.ú. obce Svémyslice velké množství stavebního odpadu v plastových bednách a starý
rozbitý nábytek. Tato informace byla předána formou emailu spolu s fotodokumentací OÚ
Svémyslice k dalšímu opatření.
Dne 27.4. 2016 v 15:53 hod. bylo přijato telefonické oznámení od pracovnice Obecního úřadu
Jenštejn, že na křižovatce ulic Radonická a Hradní v obci Jenštejn je zaparkované stříbrné vozidlo,
které překáží silničnímu provozu, protože řidiči ostatních vozidel musí toto vozidlo nebezpečně
objíždět. Hlídka Obecní policie na výše uvedeném místě zjištěno, že řidič s osobním motorovým
vozidlem zaparkoval mimo křižovatku a žádného přestupku se nedopustil. Hlídkou OP Radonice byl
řidič požádán o omezení parkování vozidla na ulici v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů a
z důvodu nevhodného parkovacího místa v blízkosti křižovatky používat pro parkování svůj pozemek.
Tento přislíbil parkování na ulici omezit.
Dne 27.4. 2016 v 16:35 hod. bylo přijato telefonické oznámení z obce Svémyslice od
obyvatele domu č.p. 6. Soused z vedlejšího domu Svémyslice č.p 12 mu klackem šmátral přes plot a
tak ho polil vodou z konve. Soused je Angličan, česky málo rozumí, ale neustále něčím provokuje
Oznamovatel hlídce OP Radonice sdělil, že nesouhlasí s umístěním oken na zdi sousedního domu,
protože mu soused kouká do zahrady a do domu a narušuje tím jeho soukromí. Z těchto důvodů si
zvýšil i plot. Na zahradě má několik funkčních kamer a jednu nefunkční maketu kamery umístil
směrem na okna souseda, aby i ten poznal co to je koukat se někomu do soukromí. Soused vzal
klacek a přes plot se snažil kameru shodit na zem. Proto ho také celého polil vodou z konve. Hlídka
OP Radonice vyzvala obě výše jmenované osoby ke klidu, k vzájemnému respektování dobrých
sousedských vztahů a k dodržování platných právních norem. Osoby byly poučeny, jak lze v těchto
věcech postupovat. Obě osoby požádaly hlídku OP Radonice věc dále úředně neprojednávat a
přislíbili zanechání nebo alespoň omezení vzájemných neshod. Jelikož mezi sousedy došlo
k usmíření, byla věc na místě vyřešena domluvou.
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Dne 28. dubna 2016, v 10:00 hod zjistila při kontrolní činnosti hlídka OP, že na místě GPS
50.1377078N, 14.6435683E, mezi účelovou komunikaci a
silnicí D10, lokalita V Ladech, u
odbočky k pomníčku, jsou v podrostu dvě vetší hromady odpadu . Jedna je složena z dílů
elektroniky a druhá z obalových materiálů. Na místě nebyly zjištěny stopy vedoucí ke konkrétnímu
pachateli.
Dne 30.04.2016 v 17:05 hod. provedl strážník OP Radonice č. 003 V. Gecko kontrolu
restauračního zařízení ve Svémyslicích za účelem zjištění, zda nedochází k podávání alkoholu
mladistvým. Kontrola byla provedena v sálu i ve výčepu s negativním výsledkem.
Dne 2.5. 2016 ve 14:53 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o narušení objektu buňky KD Radonice. Hlídka OP Radonice, která v tuto dobu
vykonávala hlídkovou a kontrolní činnost se okamžitě ve 14:55 hod dostavila na výše uvedenou
adresu a přestože byl poplach před příjezdem hlídky OP Radonice zrušen provedla vnější kontrola
objektu.
Dne 5.5. 2016 v době od 20:45 hod. do 21:15 hod. provedla službu konající hlídka Obecní
policie Radonice kontrolu dvou restauračních provozoven v obci Jenštejn zaměřenou na konzumaci
alkoholických nápojů nezletilými osobami. Kontrola v Restauraci „Ala Bašta“, Radonická 101,
Jenštejn a v Hostinci „U Cafourků“, 9. května 30, Jenštejn proběhla bez závad.
Dne 6.5. 2016 v 18:59 hod přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o narušení objektu buňky KD Radonice. Hlídka OP Radonice, která v tuto dobu
vykonávala hlídkovou a kontrolní činnost v obci Svémyslice se v 19:08 hod dostavila na výše uvedené
místo. Hlídka OP Radonice provedla vnější kontrolu objektů, které nebyly narušeny. V 19:16 hod byla
kontaktována pověřená osoba , které byl sdělen výsledek. Pracovník firmy, která vlastní objekt uvedl,
že se jedná o technickou chybu, kterou bude následně řešit v pracovní době.
Dne 8.5. 2016 ve 21:38 hod přijala hlídka Obecní policie Radonice na služební telefon SMS
signál o narušení objektu KD Radonice. Hlídka OP se ve 21:40hod dostavila na místo. Byla provedena
vnější kontrola objektu - nebyly zjištěny známky narušení. Ve 21:48 hod byla kontaktována pověřená
osoba, které byla s výsledekem seznámena. Pracovník firmy, která v objektu pracuje uvedl, že se jedná
o technickou chybu, kterou bude firma řešit v nejbližším možném termínu.
Dne 5.5.2016 v 18:30 hodin byla provedena kontrola provozovny restaurace u Kraftu, občerstvení
Sokolík a restaurace na hřišti AFK, zda tu nedochází k nalévání alkoholických nápojů
mladistvým.Během kontroly nebyla ani na jedné ze jmenovaných provozoven shledána žádná
podnapilá nebo alkohol popíjející mladistvá osoba a tím nedošlo k žádnému porušení zákona.
Dne 3.5.2016, v 19:00 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice det.prac. v Nehvizdech
telefonické oznámení od občana z části Nehvízdky, že tento potřebuje poradit se zabezpečením
rozvodné skříně, ke které má dle majitelky objektu přístup jen on a do této skříně vstupují
neoprávněně sousedé. Poskytnuta právní rada. Záznam o tomto oznámení bude na zdejší součásti OP
Radonice uložen pro pozdější případné využití.
Dne 11.5. 2016 v 11:01 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na
služební telefon SMS signál o narušení objektu Obecní dům Radonice. Hlídka OP Radonice se
neprodleně v 11:04 hod. dostavila na místo, a přestože byl poplach před jejím příjezdem zrušen,
provedla vnější a vnitřní kontrolu objektu. Na místě byly přítomny oprávněné osoby, které planý
poplach při vstupu do objektu nedopatřením spustily a následně ihned v 11:02 hod. zrušily.
Dne 11.5. 2016 v 9:45 hod. bylo přijato telefonické oznámení od občana Radonic, že ulici Na
Svahu v obci Radonice jezdí nákladní automobily na stavby a při couvání a otáčení přejíždějí
obrubníky a trávníky a poškozují je.Službu konající hlídka Obecní policie Radonice byla na místě 9:55
hod. kontaktována zástupcem oznamovatele který zopakoval výše uvedené oznámení a ukázal místa v
lokalitě, kde byly patrné stopy po pneumatikách. Žádné obrubníky poškozené nebyly. Na stavbě
v ulici Na Svahu probíhali stavební práce, ale v danou chvíli zde nebyla žádná nákladní vozidla. Na
stavbě byl přítomen i vedoucí pracovník práci provádějící firmy , který sdělil, že při manévrování
někdy nelze zabránit vjetí nákladního vozidla na obrubník nebo trávník. Po ukončení stavby vše
uvedou do původního stavu. Hlídkou OP Radonice bylo oběma stranám doporučeno strpět po dobu
stavby zhoršené podmínky v lokalitě.
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Dne 13.5. 2016 v 9:50 hod. bylo přijato telefonické oznámení od občana Radonic , že do ulice
Na Svahu v obci Radonice vjel na stavbu nákladní automobil.Službu konající hlídka Obecní policie
Radonice na místě v 9:55 hod. na stavbě v ulici Na Svahu kontaktovala řidiče nákladního vozidla
tov.zn. Scania . Řidič mixu sdělil, že na stavbu přijel cestou, která je k tomu určena. Hlídkou OP
Radonice byl řidič vyzván k opatrnosti při manévrování s vozidlem, aby nedošlo k poškození
komunikací a přilehlých pozemků. .
Dne 13.5. 2016 v 10:50 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice
telefonické oznámení od občanky Svémyslic, že v areálu firmy Sannex v obci Svémyslice se pohybuje
kočka, která stále polehává a je pravděpodobně nemocná. Na výše uvedeném místě v 11:20 hod.
strážník kontaktoval hlídku OP Radonice pracovník firmy Sannex, s.r.o . Kočka v průběhu
komunikace s oznamovatelem utekla do přilehlých polí.
Dne 13.5. 2016 ve 13:04 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na
služební telefon SMS signál o narušení objektu na adrese Na Svahu 433, Radonice. Hlídka OP
Radonice se neprodleně ve 13:07 hod. dostavila na výše uvedenou adresu a provedla vnější kontrola
objektu. Na pozemku byl přítomen majitel objektu , který nedopatřením spustil planý poplach, jenž
vzápětí zrušil, ale nestihl již telefonicky odvolat.
Dne 13.5. 2016 ve 14:10 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice
telefonické oznámení od občanky Podolánky, že v potoce v ulici Na Dolíku v obci Podolanka tečou
splašky a jsou v něm spousty mrtvých a umírajících ryb. Hlídka OP Radonice se dostavila ve 14:15
hod. na místo, kde se mezitím shromáždilo několik obyvatel obce a provedla místní šetření. Vinořský
potok byl celý tmavý, zapáchal a bylo v něm vidět několik umírajících ryb. Dle tvrzení přítomných
obyvatel obce většinu mrtvých a umírajících ryb již proud vody odnesl pryč. Vzhledem k situaci na
místě byla telefonicky vyrozuměna DS OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která věc
převzala k dalšímu opatření.
Dne 14.5. 2016 v 6:25 hod přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební
telefon SMS signál o narušení objektu buňky KD Radonice. Hlídka OP Radonice se v 6:28 hod
dostavila na výše uvedené místo a provedla vnější kontrolu objektů, které nebyly narušeny, když
přijala v 6:29 hod další sms o narušení objektu. V 6:32 hod byla kontaktována pověřená osoba , které
byl sdělen výsledek. Pracovník firmy, která vlastní objekt uvedl, že se jedná o technickou chybu,
kterou bude následně řešit v pracovní době.
Dne 14.5. 2016 v 17:22 hod přijala hlídka OP Radonice SMS zprávu z elektronického
zabezpečovacího zařízení Obecního domu v Radonicích čp. 457, o narušení objektu. Hlídka prováděla
cyklohlídku v obci Radonice, a na místo se dostavila v 17:30 hod. Na místě zjistila, že objekt není
narušen, ale jedná se o nedostatečné odkódování zabezpečovacího zařízení pracovnicí OD, která
prováděla přípravné práce na kulturní akci.
Dne 14.5. 2016 v 19:35 hod prováděla OP Radonice pěší hlídkovou a kontrolní činnost
v obci Radonice a byla požádána občanem Radonic o součinnost při pátrání po uniklých psech. Jeden
pes byl vypátrán v ulici V Uličce a druhý v ulici Prchalova. Oba psi byli předáni majiteli v 19:50 hod.
Dne 14.5. 2016 v 22:44 hod přijala hlídka OP Radonice SMS zprávu z elektronického
zabezpečovacího zařízení rodinného domu Jabloňová 358, v Radonicích o narušení objektu. Hlídka se
na místo dostavila v 22:47 hod společně s manželkou majitele , která uvedla, že před jejím příjezdem
se do domu dostavil i její manžel. Ten během dekodování zařízení porušil bezpečnostní zónu a tím
vyvolal poplach. Ten následně odvolal správnou obsluhou PCO.
Dne 18. května 2016 v 20:25 hod přijala hlídka Obecní policie Radonice na služební telefon
SMS signál o narušení objektu buňky KD Radonice. Hlídka OP Radonice se ve 20:28 hod. dostavila
na místo a provedla vnější kontrolu objektů, které ale narušeny nebyly. Proto byla ve 20:35 hod.
kontaktována pověřená osoba, které byl sdělen výsledek šetření. Pracovník firmy, která objekt vlastní
hlídce sdělil, že se jedná o technickou chybu, kterou bude následně řešit další pracovní den.
Dne 18. května 2016 v 21:25 hod přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické
oznámení od občanky Svémyslic, že ve Svémyslicích, v ul. U Hřiště, poblíž č.p. 35 u plotu leží na
zemi údajně silně podnapilý muž. Hlídka OP Radonice se ve 21:33 hod. dostavila na místo, kde
nalezla tohoto muže ležet, silně podnapilého a s drobným zraněním na ruce. Muž nebyl bezprostředně
ohrožen na životě, ale nebyl schopen s hlídkou OP komunikovat, jen vydával nesrozumitelné zvuky,
takže hlídka OP zavolala osádku rychlé záchranné služby. Po příjezdu RZS, která muži drobné zranění
ošetřila, byl místním šetřením tento muž ztotožněn. Součinností s osádkou RZS byl následně
přemístěn na žádost jeho manželky do domu a předán tak do péče jeho rodiny.
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Dne 21.5. 2016 v době od 8:30 hod. do 15:00 hod. zajišťovala službu konající jednočlenná
a od 12:45 hod. dvoučlenná hlídka Obecní policie Radonice klidný a bezpečný průběh akce
Jenštejnská pětka v obci Jenštejn.
Dne 22.5. 2016 v 0:40 hod. bylo přijato telefonické oznámení od starosty obce Radonice , že
z Rodinného parku Amerika v obci Radonice se ozývá hlasitá hudba a hluk a je rušen noční klid.
Oznamovateli bylo sděleno, že v této lokalitě hlídka OP Radonice prováděla hlídkovou a kontrolní
činnost okolo 23:00 hod., kdy zde bylo několik místních obyvatel a na přilehlém pozemku probíhala
oslava. V té době však nebyla hudba a hluk tak intenzivní jako nyní. Službu konající hlídka Obecní
policie Radonice na výše uvedeném místě v 0:45 hod. provedla místní šetření. V Rodinném parku
Amerika se nikdo nenacházel. Hlasitá hudba a hluk vycházely z přilehlé zahrady v ulici V Oužlabině ,
kde probíhala oslava narozenin. Přítomné osoby byly vyzvány ke snížení hlasitosti hudby a
komunikace mezi sebou a k respektování nočního klidu. Osoby přislíbily zjednat nápravu a hudbu a
komunikaci mezi sebou ztišili. Při následných kontrolách v 1:25 hod. a ve 2:00 hod. nebylo na místě
zjištěno porušování nočního klidu.
Dne 23.5. 2016 v 8:30 hod. cyklohlídka OP Radonice přijala oznámení o volně pobíhajícím
psu v ulici Na Stráni v Jenštejně. Na místě byl nalezen černý pes plemene „čínský naháč“. Místním
šetřením byl zjištěn majitel . Majitel byl upozorněn, že mu utekl pes a sjednal nápravu.
Dne 23.5.2016, v čase 16:48 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice detašované
pracoviště v Nehvizdech telefonické oznámení, že u místní školky je včelí roj a včely ohrožují děti,
které chodí ze školky domů. Hlídka obecní policie na místě, kde oznamovatelka ukázala na strom,
kde byl včelí roj. Vzhledem k tomu, že opravdu docházelo k ohrožení dětí, byla na místo přivolána
jednotka HZS. Do příjezdu jednotky HZS hlídka obecní policie upozorňovala rodiče aby s dětmi
chodili zadním vchodem a procházející osoby, ať jsou opatrní, že zde létají včely. Hlídka se pokusila
zjistit majitele včelstva, bez výsledně. Dále hlídka sháněla včelaře, který by si včely vzal, kdy se toto
povedlo na několikerý pokus, včelstvo si vzal místostarosta pan Kolář. Po příjezdu HZS hlídka OP
prováděla usměrňování provozu, vzhledem k těžké technice na místě.
Dne 24.5.2016, v čase 08:28 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice det.prac. v
Nehvizdech telefonické oznámení od občanky Nehviyd , že na parkovišti u školky chodí občan tmavé
pleti v šedé mikině s kapucí a nakukuje do každého zaparkovaného vozidla.
Po příjezdu hlídky se na místě nikdo daného popisu nenacházel. Bylo provedeno pátrání po blízkém
okolí, kde v ulici Krátká byla spatřena osoba odpovídající popisu. V osobě zjištěn muž bulharské
národnosti, který u sebe neměl žádný doklad, kterým by spolehlivě prokázal svou totožnost, kdy
hlídce nadiktoval svá data. Provedenou lustrací přes OO PČR Čelákovice bylo zjištěno, že osoba není
v evidenci Na místo se následně dostavila hlídka OO PČR Čelákovice, která věc dořešila.
Dne 26.5. 2016 v 14:00 hod byla službu konající hlídka Obecní policie Radonice požádána
pracovníky TS Radonice o součinnost při přepravě travní sekačky do servisní dílny v Horních
Počernicích. K přepravě bylo použito služební vozidlo Dacia s přípojným vozíkem v době od 14:10 h
do 15:00 h.
Dne 27.5. 2016 v 04:17 hod přijala hlídka Obecní policie Radonice informaci od občana
Radonic, že se v okolí pohybuje neznámá podezřelá osoba, která zřejmě nemá trvalé bydliště. Hlídka
OP Radonice provedla pátrání po osobě v místě oznámení bez kladného výsledku. V pátrání bylo
pokračováno i na celém katastru obce Radonice, ale osoba nebyla nalezena.
Dne 27.5. 2016 v době od 21:10 hod. do 21:35 hod. provedla službu konající hlídka Obecní
policie Radonice kontrolu dvou restauračních provozoven v obci Jenštejn zaměřenou na konzumaci
alkoholických nápojů nezletilými osobami. Kontroly v Restauraci „Ala Bašta“, Radonická 101,
Jenštejn a v Hostinci „U Cafourků“, 9. května 30, Jenštejn proběhly bez závad.
Dne 28. května 2016, ve 23:20 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické o rušení nočního
klidu v Jenštejně v ulici Cechovní na zahradě domu. Po dostavení se na místo, kde hlídka zjistila
větší počet lidí na zahradní oslavě narozenin, vstoupila do kontaktu s majitelem domu, jehož náležitě
poučila, a tento na okamžitě sjednal nápravu situace. Hlídkou byl učiněn pokus o vyrozumění
oznamovatele zpětným voláním s negativním výsledkem.
Dne 29.5.2016 v 8:00 hod bylo na základě obsahu písemné žádosti od notářky Mgr.
Motlíkové z Prahy ze dne 26.5. 2016 provedeno šetření v místě bydliště dědice v Nehvizdech po
zesnulé seniorce z Brandýsa nad Labem. Tento byl vyrozuměn u skonu příbuzné a byl mu předán
kontakt na výše uvedenou notářku.
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Dne 30. května 2016 na žádost Technických služeb obce Radonice hlídka Obecní policie
v době od 08:30 hod. do 08:50 hod. usměrňovala silniční provoz v Radonicích, v ulici Pavlova
z důvodu údržby chodníků.
Dne 31.05.2016 v 17:40 hod. provedl strážník OP Radonice kontrolu restauračního zařízení
ve Svémyslicích za účelem zjištění, zda nedochází k podávání alkoholu mladistvým. Kontrola byla
provedena v sálu i ve výčepu s negativním výsledkem.
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