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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 22. 6. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích   

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  :  14 členů   

  

Neomluveni :   Radek Baťcha  

Předsedající :       Ing. Stanislav Němec, MBA 

Ověřovatelé :    Jaromír Forman, Václav Myslivec           

Zapisovatel  :       Lenka Bittnerová 

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 14 členů a je usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        14                Proti :       0        Zdržel se :     0 

 

 

Pořad jednání: 

 

22/1    Zpráva kontrolního výboru 

22/2    Zpráva o činnosti Rady    

22/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

22/4    Závěrečný účet obce k 31.12.2021 

22/5    Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce 

22/6    Rozpočtové opatření č. 2/2022 

22/7    Přijetí dotace ze Středočeského kraje 

22/8    Vklad inventáře do příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

 

Hlasování pro schválení pořadu jednání: 

Pro :        14                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Pořad jednání byl schválen.  
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22/1     Zpráva kontrolního výboru 

   - předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru  

 

Dne 20. 6. 2022 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomní za kontrolní výbor:   p. M. Moudrý  

                                                    p. M. Matoušek    

                                                    p. P. Formanová         

Přítomni za OÚ Radonice :    p. L. Bittnerová 

 

Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1. 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

Usnesení č. 22/1 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        14               Proti :       0       Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

22/2     Zpráva o činnosti Rady    

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

     - rada se od posledního zasedání zastupitelstva obce sešla 9x 

     - proběhl konkurz na ředitelku Základní školy a Mateřské školy Radonice, který vyhrála 

       paní Mgr. Veronika Černá 

- dále rada řešila pořízení nového územního plánu 

- dalším bodem je silniční okruh kolem Prahy 520. Proběhlo několik jednání a stále 

probíhají. Uskutečnilo se také jednání s ministrem dopravy a generální ředitelem ŘSD. 

Stále se jedná o tunelové variantě. 

- proběhla oprava komunikací v obci a je objednané turbo, takže ještě další opravy 

proběhnou  

- také rada řešila nepovolené kácení stromů v obci u tenisových kurtů a v ul. Jabloňová 

- proběhla kontrola vybavení Kulturního domu, kde byly zjištěny různé závady, z nichž 

některé budou odstraněny ze strany obce a některé ze strany nájemce 

- dalším důležitým problémem, který rada řešila jsou ukrajinští utečenci, kteří jsou 

ubytovaní v Základní škole, dále ještě u pana starosty na farmě a také u pana Hese v ulici 

Na Proutkách. Byla podepsána smlouva se Středočeským krajem ohledně příspěvku na 

ubytované ukrajinské utečence. Na posledním jednání rady byl schválen Program 

integrace ukrajinských uprchlíků, kdy vedoucím programu bude paní učitelka 

Stanislava Motalová 

- proběhly různé kulturní akce, jako např. čarodějnice, divadlo, dětský den, probíhají 

gratulace jubilantům. 

    Dále je připraven program kulturního centra až do konce tohoto roku. 

- další činnost rady obce je uvedena v zápisech, které jsou zveřejněny na webových 

stránkách obce 
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Rozprava: bez připomínek. 

 

Usnesení č. 22/2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování: 

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

22/3 Zpráva o činnosti Obecní policie 

- Předkladatel Aleš Flídr, velitel Obecní policie 

 

V  průběhu uvedeného období prováděla Obecní policie Radonice (dále jen OP) následující 

činnost: 

V měsíci dubnu byly činěny kroky k zlepšení činnosti a to hlavně na úseku BESIP. Dne 

14.4.2022 bylo uskutečněno školení strážníků k obsluze nového radaru k měření rychlosti 

vozidel a ve stejnou dobu byl radar předán OP do užívání. Od této doby bylo prováděno 

prakticky denně měření rychlosti a to proporcionálně ve všech obcích s VPS za příznivých 

povětrnostních podmínek. Na základě měření bylo uloženo 65 pokut v celkové hodnotě 

43.500,- Kč. S nárůstem této činnosti došlo i k nárůstu administrativy, což dosavadní výpočetní 

technika již nestačila zvládat a proto bylo požádáno o pořízení nové IT soustavy a po 

odsouhlasení i realizováno. Aby se předešlo k zahlcení sekretariátu OÚ Radonice zasíláním 

datových zpráv na pověřené obce, byla zřízena datová schránka pro OP. Pro zlepšení výběru 

uložených pokut, byl pořízen platební terminál, což sníží administrativu spojenou s vymáháním 

pokut pomocí Celní správy. Dosud používaný radar byl nabídnut detašovanému pracovišti 

Mochov – Zápy k užívání za předpokladu, že by náklady na údržbu nesly tyto obce. Vzhledem 

k tomu, že z jejich strany není zájem o provozování tohoto zařízení. byl radar nabídnout do 

komisního prodeje.  

Na základě žádosti občanů na zastupitelstvu obce, byla pozornost věnována parkování v ulici 

Na Proutkách. Věc byla dosud řešena pomocí předvoláním nepřítomného řidiče k projednání, 

kdy všem byla vysvětlena situace ohledně potřebnosti k zajištění průjezdnosti komunikace. 

Celkem bylo řešeno 14x problémové parkování vozidly a situace se pomalu zlepšuje.. Také 

další úkol ze zastupitelstva – černá skládka na katastru obce Jenštejn, pro Radonický běh, byl 

splněn. Byly provedeny opakované kontroly označených míst, učiněna fotodokumentace a věc 

předána na OÚ v Jenštejně. Radonický běh byl OP zajišťován organizací parkování vozidel v 

okolí RPA. Na žádost TS Radonice byla uskutečněna asistence při kácení stromů pro zajištění 

BESIP. 

OP ve třech případech asistovala při zajišťování dopravních nehod usměrňováním provozu do 

příjezdu hlídky PČR. Spolupráce s PČR dále spočívala i v předávání záznamů z kamerového 

systému obce pro trestní řízení, poznatků k činnosti sprejerů a lustrací k vozidlům v pátrání. OP 

asistovala i při jejich zásazích v rámci IZS, kde zajišťovala místo činu jako první do jejich 

příjezdu. OP zajistila rovněž osobu v celostátním pátrání s příkazem k zatčení, kdy ji oprávněně 

omezila na osobní svobodě a následně předala PČR. 



4 

 

OP provedla na ZŠ Radonice sérii přednášek k prevenci kriminality v oblasti šikany. Hlídka 

spolupracovala i při kontrole veřejného osvětlení a nedovoleného záboru veřejného 

prostranství. 

Během dubna byl odchycen 4x volně pobíhající pes, vždy byl dohledán majitel a pes vrácen. 

2x byla nalezena věc. OP začala dohlížet na bezproblémový chod u kontejnerů na odpad. 15x 

byl registrován signál PCO, kdy hlídka byla odvolána a 9x došlo k dokončení výjezdu k objektu. 

V těchto případech byl objekt zkontrolován s negativním výsledkem a majitel o výsledku 

informován. 

30.4. OP asistovala při organizování společenské akce „Pálení čarodějnic“. 

Celá Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice je zveřejněna v příloze č. 1. 

 

Rozprava:  

Ing. Stanislav Němec – doplnil informaci o brzkém ukončení veřejnoprávní smlouvy 

s Městysem Nehvizdy, jelikož si zřizují svojí vlastní policii a dále informaci o možné budoucí 

spolupráci s obcí Zeleneč. 

 

Usnesení č. 22/3 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

22/4 Závěrečný účet obce za rok 2021  

- Předkladatel Jiří Hošek, zastupitel a předseda Finančního výboru  

 

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2021 byl zpracován účetní společností Pagina Consult, 

spol. s r.o. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se hospodaření 

obce za rok 2021 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2021“.  

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.  

 

Rozprava: bez připomínek 

 

Usnesení č. 22/4: 

Zastupitelstvo obce: 

1.   Schvaluje: 

1.1.Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2021“ 

 

Hlasování: 

Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

22/5 Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce  

- Předkladatel Jiří Hošek, zastupitel a předseda Finančního výboru 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Přezkoumání hospodaření 

provedl auditor Ing. Jiří Giogas, osvědčení číslo 1402, Čechova 1051, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem. 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. Zákon o 

auditorech, auditorským standardem č. 52, dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou 
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auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a podle ustanovení § 10 Zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodářských 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. 

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v sídle obce (Na Skále 185, Radonice, 250 73) 

průběžně v průběhu roku 2021 a závěrečné přezkoumání dne 19.4.2021. 

   

Celkový závěr zprávy: 

Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice za rok 2021 nebyly zjištěny 

žádné chyby a nedostatky. 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Usnesení č. 22/5: 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje: 

1.1.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

 

2. Bere na vědomí: 

2.1.Dopis auditora pro zastupitelstvo obce Radonice 

 

Hlasování: 

Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

22/6 Rozpočtové opatření č. 2/2022 

- Předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce  

 

Rozpočtové opatření odráží formální i věcné skutečnosti v souvislosti s pomocí ukrajinským 

válečným uprchlíkům.  

Rozpočtovým opatřením č. 1 zastupitelstvo navýšilo výdajový § 5373 „krizové řízení“ o 

400 tis. Kč z částky 100 tis. Kč na sumu 500 tis. Kč, aby z tohoto paragrafu mohly být kryty 

náklady související s ubytováním válečných uprchlíků v základní škole.  

Podle následně vydané metodiky Ministerstva financí však mají být veškeré náklady na 

pomoc válečným uprchlíkům účtovány na zvláštní paragraf rozpočtu 6221 „ Humanitární 

zahraniční pomoc“. Rozpočtové opatření č.2 tedy tento paragraf zavádí do rozpočtu a 

přiřazuje k němu stejnou částku 400 tis. Kč.  

Celkový výsledek hospodaření tedy zůstává po přijetí tohoto rozpočtového opatření 

nezměněn.  

Jedná se o administrativní opatření, doporučuji přijmout usnesení tak, jak je navrženo. 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Usnesení č. 22/6 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje: 

1.1.rozpočtové opatření  č.2 /2022, podle přílohy č.1, kterým se v rozpočtu:  

a) zřizuje nový výdajový paragraf 6221 s částkou 400 tis. Kč 

b) mění rozpočtové výdaje v § 5373 „Krizové řízení“ z částky 500 tis. Kč na částku 

100 tis. Kč. 
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22/7 Přijetí dotace ze Středočeského kraje 

V březnu letošního roku jsme podali žádost na Středočeský kraj o poskytnutí dotace ze 

Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 950 tis. Kč na financování stavby venkovní 

učebny v areálu základní školy. Dotace nám byla přiznána, pro její přijetí je třeba souhlas 

zastupitelstva, doporučuji tedy usnesení schválit tak, jak je navrženo. 

 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 22/7 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje 

1.1.přijetí dotace z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 

obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova“ na akci Venkovní učebna ZŠ 

Radonice ve výši 950 tis. Kč  

1.2.uzavření smlouvy se Středočeským krajem na poskytnutí dotace podle bodu 1.1.  

 

2. Pověřuje starostu obce  

2.1.podpisem smlouvy uvedené v bodu 1.1.  

 

22/8 Vklad inventáře do příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice  

Navrhované usnesení navazuje na rozhodnutí zastupitelstva ze 7.12 2021, kterým bylo do 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice vloženo vnitřní vybavení budovy pro druhý stupeň 

ZŠ.  Dodavatel tohoto vybavení však ke dni výše uvedeného usnesení nesplnil dodávku 

kompletně a věci, které jsou předmětem tohoto usnesení, dodal až následně.  

Doporučuji usnesení přijmout tak, jak je navrženo. 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Usnesení č. 22/8 

Zastupitelstvo obce: 

1. Vkládá: 

1. 1. do příspěvkové organizace Obce Radonice Základní škola a mateřská škola Radonice 

p.o. jako nepeněžitý příspěvek movité vybavení budovy základní školy   uvedené 

v příloze č.1  v celkové hodnotě  2.169.184,39 Kč bez DPH, tj. 2.624.713,11 Kč včetně 

DPH. 
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Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

p. Slívová – upozornila na nepořádek v ulici Na Plachotě u čp. 151 a možný výskyt krys  

Ing. Stanislav Němec – Obecní policie tuto situaci prověří  

p. Slívová – dále upozornila na časté svícení veřejného osvětlení 

Ing. Stanislav Němec – ano řeší se seřízení 

p. Slívová – zda by bylo možné upozornit majitele pozemků č. 199/1 a 199/11, aby si pozemky 

udržoval  

Ing. Stanislav Němec – ano majitelé pozemků se každý rok vyzývají k jejich údržbě 

p. Vrba – podal dotaz na lokalitu na Vartě, kde společnost Bayeta připravuje 6 parcel, které už 

jsou vyměřené a dokonce na Katastrálním úřadě jsou nově očíslované. Obávám se, že budou 

požadovat změnu územního plánu 

Ing. Stanislav Němec – k dělení pozemků je třeba souhlas obce a ta ho určitě nedávala. 

V územním plánu tyto parcely nejsou uvedeny jako stavební a k této změně už by nedal souhlas 

ani Středočeský kraj z důvodu ochrany ZPF. 

 

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20,30 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

 

Jaromír Forman                ……………………………  

 

 

Václav Myslivec                ……………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….          ………………………………  

  Ing. Stanislav Němec, MBA                 Ing. Zdeněk Růžička 

             starosta obce                  místostarosta obce 
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                      příloha č. 1 k bodu 22/1 
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                       příloha č. 1 k bodu 22/3  

 

 

Obecní policie  

Radonice  
Na Skále 185, Radonice 250 73  

  
Č.j.:067/OP-2022-F-R             V Radonicích dne 15. června 2022  

Počet listů: 4  
 

Zpráva pro zastupitele obce Radonice o činnosti Obecní policie Radonice za období od 

25.3.2022 do 15.6.2022.  
 

 

V průběhu uvedeného období prováděla Obecní policie Radonice (dále jen OP) následující 

činnost:  
 

 

 

 

V měsíci dubnu byly činěny kroky k zlepšení činnosti a to hlavně na úseku BESIP. Dne 14.4.2022 

bylo uskutečněno školení strážníků k obsluze nového radaru k měření rychlosti vozidel a ve stejnou 

dobu byl radar předán OP do užívání. Od této doby bylo prováděno prakticky denně měření 

rychlosti a to proporcionálně ve všech obcích s VPS za příznivých povětrnostních podmínek. Na 

základě měření bylo uloženo 65 pokut v celkové hodnotě 43.500,- Kč. S nárůstem této činnosti 

došlo i k nárůstu administrativy, což dosavadní výpočetní technika již nestačila zvládat a proto bylo 

požádáno o pořízení nové IT soustavy a po odsouhlasení i realizováno. Aby se předešlo k zahlcení 

sekretariátu OÚ Radonice zasíláním datových zpráv na pověřené obce, byla zřízena datová schránka 

pro OP. Pro zlepšení výběru uložených pokut, byl pořízen platební terminál, což sníží 

administrativu spojenou s vymáháním pokut pomocí Celní správy. Dosud používaný radar byl 

nabídnut detašovanému pracovišti Mochov – Zápy k užívání za předpokladu, že by náklady na 

údržbu nesly tyto obce. Vzhledem k tomu, že z jejich strany není zájem o provozování tohoto 

zařízení. byl radar nabídnout do komisního prodeje.  
Na základě žádosti občanů na zastupitelstvu obce, byla pozornost věnována parkování v ulici Na 

Proutkách. Věc byla dosud řešena pomocí předvoláním nepřítomného řidiče k projednání, kdy všem 

byla vysvětlena situace ohledně potřebnosti k zajištění průjezdnosti komunikace. Celkem bylo 

řešeno 14x problémové parkování vozidly a situace se pomalu zlepšuje.. Také další úkol ze 

zastupitelstva – černá skládka na katastru obce Jenštejn, pro Radonický běh, byl splněn. Byly 

provedeny opakované kontroly označených míst, učiněna fotodokumentace a věc předána na OÚ v 

Jenštejně. Radonický běh byl OP zajišťován organizací parkování vozidel v okolí RPA. Na žádost 

TS Radonice byla uskutečněna asistence při kácení stromů pro zajištění BESIP.  
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OP ve třech případech asistovala při zajišťování dopravních nehod usměrňováním provozu do 

příjezdu hlídky PČR. Spolupráce s PČR dále spočívala i v předávání záznamů z kamerového 

systému obce pro trestní řízení, poznatků k činnosti sprejerů a lustrací k vozidlům v pátrání. OP 

asistovala i při jejich zásazích v rámci IZS, kde zajišťovala místo činu jako první do jejich příjezdu. 

OP zajistila rovněž osobu v celostátním pátrání s příkazem k zatčení, kdy ji oprávněně omezila na 

osobní svobodě a následně předala PČR.  
OP provedla na ZŠ Radonice sérii přednášek k prevenci kriminality v oblasti šikany. Hlídka 

spolupracovala i při kontrole veřejného osvětlení a nedovoleného záboru veřejného prostranství.  
Během dubna byl odchycen 4x volně pobíhající pes, vždy byl dohledán majitel a pes vrácen. 2x 

byla nalezena věc. OP začala dohlížet na bezproblémový chod u kontejnerů na odpad. 15x byl 

registrován signál PCO, kdy hlídka byla odvolána a 9x došlo k dokončení výjezdu k objektu. V 

těchto případech byl objekt zkontrolován s negativním výsledkem a majitel o výsledku informován.  
30.4. OP asistovala při organizování společenské akce „Pálení čarodějnic“  

V obcích s VPS byla prováděna hlídková činnost dle uzavřené smlouvy a na žádost i tyto úkony a 

zákroky:  
Jenštejn: 4x veřejný pořádek, neoprávněné parkování, občansko právní záležitosti, kontroly osob – 

bezdomovci  
Svémyslice: asistence při úkonech spojených s výkonem státní správy  

Podolanka: dohled na zákaz vjezdu NA, odchyt psa  

V době od 23.4. do 25.4.2022 bylo nepojízdné služební vozidlo z důvodu závady na elektroinstalaci.  
V měsíci květnu na úseku BESIP byla učiněna tato opatření: Během 28 dnů bylo provedeno 44 

měření rychlosti a za pomoci radaru zjištěno 91 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty 

v celkové výši 65 900 Kč. Přestupky byly rovněž řešeny napomenutím a to v šesti případech, kdy 

se jednalo o nedovolené parkování z 11 případů. Pozornost byla věnována i zákazu vjezdu 

nákladních vozidel. Policii ČR byla předána věc podezření z trestního přečinu Maření výkonu 

úředního rozhodnutí. OP ve dvou případech asistovala při zajišťování dopravních nehod 

usměrňováním provozu do příjezdu hlídky PČR. Spolupráce s PČR dále spočívala i v pomoci při 

pátrání po řidiči dopravní nehody, který ujel. OP využívala služeb PČR při lustracích.  
Dne 25.5.2022 bylo uskutečněno školení řidičů. Využívaný starý radar byl nabídnut k odkupu firmě 

ATS Praha, přičemž tato projevila zájem pouze v případě, že radar bude předán zdarma na náhradní 

díly a to za podmínky, že jej OP Radonice přiveze na jejich pracoviště. Rada obce stanovila 

minimální cenu 10.000,- Kč. Obálkovou metodou se podařilo zajistit kupujícího - Obecní policii 

Nepomuk za nabídnutou cenu 31.000,- Kč.  
Na základě žádosti občanů na zastupitelstvu obce, byla pozornost věnována parkování v ulici Na 

Proutkách. Věc byla dosud řešena pomocí předvoláním nepřítomného řidiče k projednání.  
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2x bylo řešeno odstavené vozidlo jako vrak, přičemž do současné doby jedno z nich majitel 

odstranil.  
Hlídka spolupracovala s dalšími orgány obce při kontrole veřejného osvětlení, nedovoleného 

záboru veřejného prostranství a neudržování pozemků sečením trávy.  
Během května byl odchycen 5x volně pobíhající pes, vždy byl dohledán majitel a pes vrácen. Na 

žádost OÚ Jenštejn OP spolupracovala při likvidaci smrtelně poraněných koček dopravou k 

veterinárnímu ošetření. OP provedla i kontrolu povolenek rybářů s jedním případem kdy rybáři 

nesplňovali podmínky rybolovu. 3x byla nalezena věc. OP pravidelně dohlížela na 

bezproblémový chod u kontejnerů na odpad. 27x byl registrován signál PCO, kdy hlídka byla 

odvolána a 9x došlo k dokončení výjezdu k objektu a 1x byla v objektu zadržena nepovolaná 

osoba. V případech, kdy byl objekt zkontrolován s negativním výsledkem, majitel byl o výsledku 

informován.  
OP byl 3x oznámen výskyt podezřelé osoby, z čehož 1x mělo jít o ozbrojenou osobu ohrožující 

okolí a 2x o exhibující osobu. Na oznámení vždy vyjela hlídka OP, osobu zkontrolovala a učinila 

patřičná opatření. O věci byla vždy informována PČR v Brandýse n. L., která ve věci provedla 

další úkony.  
Dále byly činěny kroky při oznámení poškození skleněné výplně u motorového vozidla, s HZS 

požár porostu, krádeže palet. OP poskytla součinnost při lékařském ošetření občance Ukrajiny.  
V obcích s VPS byla prováděna hlídková činnost dle uzavřené smlouvy a na jejich žádost i úkony 

a zákroky dle potřeby.  
Starostou obce Jenštejn bylo pracovníkům OP 1x vyslovena výhrada k práci a 2x poděkování za 

dobře provedenou práci. OÚ Jenštejn daroval do užívání OP 2 ks technického prostředku k 

zabránění odjezdu vozidel, což bude sloužit k zjištění pachatele nedovoleného parkování vozidla.  
V měsíci červnu byly do 15.6.2022 provedeny následující úkony:  
V dopravě OP pokračovala kontrolou rychlosti a to 27x (Radonice 16x, Jenštejn 5x, Podolanka 

2x, Svémyslice 4x), přičemž bylo uloženo 35 pokut na místě zaplacených a 43 pokut na místě 

nezaplacených v celkové částce 58 500 Kč.. Tyto pokuty byly zaplaceny přes terminál kromě 3 

případů. Ve třech případech. OP řešila i parkování vozidel, přičemž jednou se jednalo o odstavený 

vrak.  
OP se podílela na odchytu zvířat a to jednou se jednalo o psa, včely a papouška. Veřejný pořádek 

byl narušen 2x, přičemž byl vždy řešen domluvou. OP asistovala při dětském dnu a pro Policii ČR 

zajišťovala místo trestného činu, když bylo nalezeno odstavené ukradené vozidlo. Signál PCO byl 

prověřován 18x.  
Vlastními silami byla zavedena datová schránka, čímž se zjednodušila administrativa při 

předávání oznámení pověřeným úřadům pomocí nového PC. Zavedením datové schránky bylo 

dosud ušetřeno 14.500,- Kč na poštovném. Užíváním platebního terminálu byl zredukován počet 

nezaplacených pokut na 10 ks za celé období.  
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Dne 3.6.2022 informoval OP Radonice p. T., že v dopoledních hodinách z jeho místa trvalého 
pobytu, uletěl papoušek amazoňan modročelý slyšící na jméno Lojza. V 21:13 hod oznámil p. M., 
že v ulici Na Proutkách č. 300, je výše uvedený papoušek na stromě. Na místo dorazila hlídka OP 
Radonice, která informovala majitele papouška o místu výskytu. Po příjezdu hlídka poskytla 
následnou součinnost při odchytu papouška, kdy bylo nutné odpojit lampu veřejného osvětlení, 
což provedl povolaný pracovník p. Tuček. Papouška se povedlo odchytit a úkon ukončit v 22:00 
hod.  
Dne 3. června 2022, v 06:15 hodin přijala hlídka OP Radonice oznámení, že za domem v ulici U 
Strouhy čp. 83, Svémyslice, stojí odstavené vozidlo bez kol. Hlídka OP se dostavila na místo, kde 
kontaktovala oznamovatele a provedla prohlídku označeného vozidla, zn. Škoda Superb, bílé 
barvy. Bylo zjištěno, že vozidlo nemá 3 ks kol (1 kolo pouze dojezdové) a je na heveru. Hlídka 
provedla hlásnou službu na OOP ČR Čelákovice, přičemž v té době vozidlo neprocházelo evidencí 
odcizených vozidel. Hlídka dále prováděla střežení vozidla do příjezdu hlídky PČR, která si na místě 
věc převzala v 07:20 hod. Opakovanou lustrací bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno.  
 

 

 

 

 

Dne 15.06.2022                                                                                            Aleš Flídr  

                                                                                                              strážník OP Radonice 
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