Městská policie
Řevnice nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice
tel.: 775 718 588, e-mail: mp.revnice@revnice.cz
Město Řevnice nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 252 30 Řevnice
V Řevnicích dne 1.2.2021
Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc leden 2021.

V měsíci lednu 2021 strážníci MP Řevnice v rámci dozoru nad dodržováním místního dopravního
značení vystavili celkem 17 Vyrozumění (Řevnice). V rámci příkazového řízení bylo strážníky uloženo
celkem 13 pokut v celkové částce 2 700,- Kč.
V měsíci lednu 2021 strážníci prověřovali celkem 3 přijatá oznámení, týkající se žádosti o pomoc.
V obci Hlásná Třebaň strážníci, po telefonickém oznámení, řešili slovní konflikt mezi majiteli psů.
Přestupek v tomto případě nebyl prokázán, nedošlo k naplnění společenské škodlivosti. Dále hlídka
MP Řevnice v okolí cyklostezky, pod nádražím Řevnice, ve směru k řece Berounce prováděla pátrání
po odhozeném závadovém zdravotnickém materiálu. Po nalezení injekční stříkačky s jehlou provedla
hlídka důkladnou kontrolu okolí, další závadový materiál již nenalezla. Injekční stříkačka s jehlou byla
předána k odborné likvidaci.
Hlídka MP Řevnice řešila útěk dvou chovankyň z DDŠ – Dobřichovice. Oznámení přijalo OO Policie ČR.
Z důvodu naléhavosti oznámení, a jelikož hlídka OO PČR Řevnice nebyla v danou chvíli k dispozici.
Vyjela na místo hlídka MP Řevnice, která se v tuto dobu nacházela na území obce Všenory. Na místě
se hlídka spojila s oznamovatelkou útěku, která strážníkovi sdělila, že se jedná o nebezpečné
recidivistky s psychiatrickými poruchami. Dále bylo hlídkou zjištěno, že se dívky ukryly na střeše
protější budovy. Po zjištění výše uvedených skutečností hlídka MP Řevnice přivolala HZS. Strážník MP
vyrozuměl hlídku OO PČR Řevnice, která též jela ihned na místo, jelikož věc spadá do její kompetence.
PČR Řevnice si celý případ převzala na místě, ve chvíli, kdy dorazila.
V měsíci únoru 2021 se strážníci opět zaměří na kontroly správného parkování ve všech obcích, které
spadají do místní působnosti. V chladných měsících roku je vždy zvýšený dozor ve všech rekreačních
lokalitách jako prevence vloupání do chat a dalších objektů. Dále budeme kontrolovat prostory kolem
míst s nádobami na tříděný odpad, aby nedocházelo ke znečišťování prostranství a dohlížet na
dodržování vládních nařízení spojených s nouzovým stavem.
Veronika Matoušková vrchní strážník MP Řevnice

