
 
 

 

 
Město Řevnice 

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 

252 30 Řevnice                                                                          V Řevnicích dne 1.března 2021 

 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc únor 2021. 

 

V měsíci únoru se strážníci MP Řevnice, kromě pravidelné činnosti věnovali dodržování vládních 

nařízeních souvisejících s nouzovým stavem, dále se věnovali kontrolám vozidel. 

V měsíci únoru strážníci prověřovali celkem 16 přijatých oznámeních od občanů, týkajících se žádosti 

o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 

V rámci dozoru nad dodržováním silničního provozu strážníci odhalili celkem 15 dopravních 

přestupků. V 1 případu bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení ze spáchání přestupku, 14 přestupků 

bylo vyřešeno blokovou pokutou v rámci příkazního řízení na místě. 

Za měsíc únor bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 20 pokut v celkové částce 8 100 Kč 

(18/7 400,- Kč Řevnice, 1/200,- Kč Jíloviště, 1/500,- Kč Lety). 

V katastru města Řevnice zajistili strážníci MP psa po zemřelém majiteli. O psa bylo několik dní 

postaráno na služebně MP Řevnice, pes byl poté předán dědici po zemřelém. Jelikož pes špatně 

snáší převoz vozem, zajistili strážníci na cestu uspání psa veterinářkou. Dále strážníci odchytli celkem 

4 volně pobíhající psy po Řevnicích. Psi byli následně předání svým majitelům. 

Hlídka MP mimo jiné v měsíci únoru asistovala správě městského lesa při převozu pokáceného dřeva 

a usměrňovala oboustranný provoz při kácení stromů v okolí komunikace. Dále řešila hlídka padající 

sníh ze střechy, z důvodu bezpečí občanů se část pozemní komunikace označila vytyčovací páskou 

Městské policie. 

V katastru obce Hlásná Třebaň hlídka řešila ve dvou případech nález a likvidaci použité injekční 

stříkačky. Mezi obcemi Rovina a Hlásná Třebaň byla hlídkou Městské policie zjištěna autonehoda. 

Hlídka zajistila řidičce havarovaného vozidla první pomoc. Strážníci usměrňovali provoz a přivolali 

příslušné složky IZS. Řidička byla posléze předána do zdravotní péče ZZS. Na místo nehody se 

dostavil HZS a Policie ČR, které byla celé událost předána. Dále v katastru obce Hlásná Třebaň hlídka 

MP asistovala u vyhnání nutrie ze zahrady domu. Nutrie byla agresivní na psa majitelky nemovitosti. 

V katastru obce Lety strážníci řešili jeden případ přestupku proti majetku. 

V měsíci březnu 2021 se strážníci zaměří na dodržování vládních nařízení. Zvýšená hlídková činnost 

bude i nadále prováděna ve všech lokalitách spadajících do působnosti Městské policie Řevnice jako 

prevence vloupání do rodinných domů. 
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mailto:mp.revnice@revnice

