
Vážení spoluobčané,

Rád bych Vám tímto článkem přiblížil práci strážníků Obecní policie Velké Přílepy. Strážníci 
obecní policie vykonávají svojí činnost v pěti obcích a dvou přilehlých chatových oblastích. 
Jejich působnost je na rozloze 35 km². V této oblasti s nachází cca. 6000 obyvatel. 
Obecní police plní úkoly, které jí ukládá Zákon o obecní policii a také plní úkoly, které jsou 
určeny pro skupinu občanů, která se je rozhodne využít. 
Jedná se o program Bezpečně doma, který je zaměřený na bezpečnost seniorů v domácím 
prostředí. Kdy jsou rozdávány částečně dotované telefony, které mají tlačítko SOS a v případě 
zdravotních obtíží, nebo přepadení se mohou senioři jednoduše domoci pomoci. Po přijetí sms 
zprávy a volání z takového telefonu, vyjíždí na místo události hlídka OP , která v případě 
zdravotních komplikací poskytne dotyčné osobě předlékařskou první pomoc a zpřístupní 
objekt pro další záchranáře.  
Dále obecní policie nabízí v době dlouhodobé nepřítomnosti kontrolu Vaší nemovitosti. 
Kontrolu nemovitosti je možné dohodnout přes interaktivní formulář, který je umístěný 
na webových stránkách obecní policie (www.obecnipolice.info). Zde stačí vyplnit formulář 
a strážníci se Vám zpětně ozvou. 
Vzhledem k narůstající trestné činnosti se dne 15.2.2013  uskutečnila porada vedení obecních 
a městských policií na OOP ČR v Libčicích nad Vltavou. Strážníci a policisté se společně 
dohodli na postupu proti potírání trestné činnosti v našem regionu.  
Po skončení porady pokračovali policisté se strážníky ve společné akci, která byla zaměřena 
na dohled nad bezpečností v silničním provozu. Vzhledem k rozsáhlému území, budou 
podobné akce pokračovat i nadále. Strážníci se poslední dobou potýkají se zvýšenou migrací 
osob, které jsou bez domova a mnohdy páchají trestnou činnost na katastrech obcí. Jedná se 
převážně o krádeže železa a drahých kovů a o vloupání do chat a objektů, které nejsou přes 
zimní období využívány. Strážníci se snaží tyto jedince monitorovat a předávat si s ostatními 
kolegy informace o jejich pohybu. 
Vzhledem k počasí, které panovalo koncem měsíce,  měli strážníci na pilno i co se týká 
dopravních nehod.  Některé dopravní nehody se udály i vlivem špatného stavu komunikací, 
které po zimním období potřebují nutně opravu.  Proto bych chtěl apelovat na řidiče, aby se 
plně věnovali řízení a přizpůsobili svou jízdu stavu a povaze vozovky. K nahlášení poškozené 
komunikace můžete využít interaktivní formulář na webových stránkách obecní policie. 
Strážníci budou následně kontaktovat SUS a předají jim zjištěné informace. 
Konec tohoto článku bych chtěl věnovat znovu a znovu mnou zmiňované nevšímavosti 
některých spoluobčanů. Bohužel se jedná o ne příliš veselé téma, ale o následek, který skončil 
smrtí člověka. 
Dne 25.2.2013 ve večerních hodinách obdržela hlídka obecní policie telefonické oznámení, 
že se v nejmenovaném objektu v obci Noutonice nachází muž, který leží pod schody. I přesto, 
že strážníci dostali oznámení, že se zřejmě jedná o podnapilou osobu, přesunuli se neprodleně 
za použití VRZ na místo události. 
Strážníci po příjezdu zjistili, že se v domě na schodišti nachází zaklíněná osoba, která nejeví 
známky života. Strážníci osobu vyprostili a provedli její předběžné vyšetření. Kdy zjistili, 
že dotyčná osoba krvácí na hlavě a nachází se v bezvědomí, čímž došlo k srdečnímu selhání 
a následně dýchání. Strážníci obecní policie si rozdělili role, kdy jeden strážník za použití 

http://www.obecnipolice.info/


speciálních nůžek rozstřihl poškozenému oděv a připojil ARD (defibrilátor), která vyhodnotil 
stav postiženého. Strážník proto začal s neodkladnou resuscitací postiženého, kdy druhý 
strážník komunikoval po telefonu s operačním střediskem ZZS. Do příjezdu záchranářů 
na místo prováděli strážníci resuscitaci postiženého. 
Bohužel musím konstatovat, že i přes vynaložené úsilí strážníků a záchranářů se nepodařilo 
dotyčného oživit. Je nutné ovšem podotknout, že následným šetřením na místě bylo zjištěno, 
že obyvatelé domu zaslechli možný pád (ránu)  cca. hodinu před nahlášením události 
na obecní policii. 
I když strážníci při prvotní prohlídce zjistili, že osoba vykazuje možné známky smrti, 
protože odezva očních zorniček byla nulová. Pustili se do boje se smrtí, který bohužel 
prohráli. Vše nasvědčuje tomu, že obyvatelé domu si mysleli, že osoba ležící pod schody je 
opilá a proto ji dlouho nevěnovali pozornost. 
Apeluji proto na všechny lidi, kteří si jsou ochotni všímat svého okolí, aby v tom pokračovali 
a v případě potíží se obrátili na obecní policii, nebo na Policii ČR.


