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Město Řevnice 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
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Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc listopad  2020 

 

     V měsíci listopadu  se strážníci zejména věnovali kontrolám osob a vozidel, zaměřili se na kontrolu osob bez 

domova v okolí prodejny Žabka v ulici Pod Lipami a prostorách nádraží v Řevnicích. V rámci hlídkové činnosti 

se strážníci zaměřili  na kontrolu vládních nařízení  v rámci nouzového stavu  a na dodržování veřejného 

pořádku, na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a na sběrných místech tříděného domácího odpadu.  

     V měsíci listopadu 2020 strážníci prověřovali celkem 35 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 49 událostí 23 

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, 8 přestupků bylo vyřešeno domluvou. Odboru přestupků Městského úřadu 

Černošice a Beroun bylo za měsíc listopad  oznámeno celkem 12  přestupků v dopravě. ( 12x Černošice)  

V katastru obce Lety se strážníci zaměřili na neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro invalidy a 

stání vozidel v rozporu s dopravním značením. V měsíci listopadu  strážníci zajistili jednoho volně pobíhajícího 

psa , kterého následně předali zpět majiteli  a prověřovali oznámení o možném vraku na území obce, dále řešili 

drobné krádeže v obchodním domě Billa a Lidl.  V rámci příkazního řízení byly na území obce uděleny 2 pokuty 

v celkové částce 1000.-Kč.  

V katastru obce Všenory strážníci kontrolovali prostor okolo ČD, okolí sběrných nádob a dohlíželi na 

dodržování vládních nařízení. Strážníkům zde byl předán nalezený pes, který byl umístěn do dočasné péče do 

doby, než se najde majitel.  

V obci Jíloviště byla udělena jedna pokuta v částce 200.- Kč  jeden přestupek byl oznámen správnímu orgánu na 

odbor dopravy do Černošic.  

V obci Hlásná Třebaň byl strážníkům předán nález kola a batohu, dále zde zajistili infekční materiál v podobě 

injekční stříkačky. Strážníci v měsíci listopadu prověřovali také oznámení od rodinného příslušníka s tím, že se 

nemohou dovolat jejich staršímu příbuznému, věc prověřili a seniora zkontaktovali, došlo pouze k nedorozumění 

s technikou.  

     V katastru města Řevnice byly strážníkům předáni 2 nalezení psi, mobilní telefon,  dále prověřovali 

oznámení o osobě v podnapilém stavu a v neposlední řadě se postarali o předané dítě, které svévolně  odešlo 

z prostoru zahrady dětského zařízení. Dítě bylo následně předáno zákonným zástupcům.   Další činnost byla 

zaměřena na kontrolu vládních nařízení vydaných v souvislosti s šířením nákazy koronavirem COVID-19, 

kontrolu provozoven a restauračních zařízení.  

     Za měsíc listopad  bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem   20 pokut v celkové částce 7100,-  

     V měsíci prosinci  2020 se strážníci opět zaměří na kontroly správného parkování ve všech obcích, které 

spadají do místní působnosti. Zvýšená hlídková činnost bude na základě dalších vládních opatření a nařízení a 

adventního času . Dále budeme kontrolovat prostory kolem míst na tříděný odpad, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejného prostranství.  Dále se hlídková činnost bude týkat konce  roku 2020 a s tím spojených 

oslav. Závěrem za Celou MP Řevnice vám všem přejeme poklidné prožití svátků vánočních  a do roku 2021 

hlavně hodně zdraví a spokojenosti.  

                                                                                                    

           

 Veronika Matoušková 

                                                                                                         vrchní strážník MP Řevnice 
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