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V Řevnicích dne 4.1.2020 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc prosinec 2020. 

V měsíci prosinci 2020 se strážníci zejména věnovali dodržování vládních nařízení spojených 

s nouzovým stavem (např. zajištění bezpečného průběhu při vánočních trzích v Řevnicích), dohled při 

silvestrovských oslavách, odchyt zatoulaných psů, preventivní kontrola a dohled nad dodržováním 

veřejného pořádku.  

V měsíci prosinci 2020 strážníci prověřovali celkem 14 přijatých oznámení od občanů, týkajících se 

žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. V rámci dozoru nad 

dodržováním pravidel silničního provozu strážníci odhalili celkem 15 dopravních přestupků. V 15 

případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku (13x Řevnice, 1x 

Hlásná Třebaň, 1x Všenory), 8 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou v rámci příkazního řízení 

na místě nebo následně blokovou pokutou v příkazním řízení, kdy se přestupce dostavil na služebnu 

MP Řevnice na základě Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku, 4 přestupků bylo 

vyřešeno domluvou. V katastru obce Lety byl řešen nález psa, po bývalém majiteli. Majitel se nyní 

nachází v rehabilitačním ústavu. Pes byl předán do útulku Bouchalka. Dále byl v obci Lety nalezen 

větší obnos peněz, který byl vrácena majiteli. Za měsíc prosinec bylo v rámci příkazního řízení 

vybráno na pokutách celkem 2 200 Kč. V měsíci lednu 2021 se strážníci opět zaměří na kontroly 

správného parkování ve všech obcích, které spadají do místní působnosti. Zvýšená hlídková činnost 

bude prováděna ve všech lokalitách jako prevence vloupání do rodinných domů, rekreačních chat a 

dalších objektů. Dále budeme kontrolovat prostory kolem míst s nádobami na tříděný odpad, aby 

nedocházelo ke znečišťování prostranství. Dohlížet na dodržování vládních nařízení spojených 

s nouzovým stavem.  

Veronika Matoušková vrchní strážník MP Ř 


