Městská policie Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice
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Město Řevnice
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad
252 30 Řevnice

V Řevnicích dne 3. května 2021

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc duben 2021.
V měsíci dubnu 2021 strážníci prověřovali celkem 21 přijatých oznámení od občanů, týkajících se
žádosti o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání.
V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu bylo zjištěno celkem 77 dopravních
přestupků, z toho bylo ve 24 případech vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání
přestupku (1 x Lety, 3 x Řevnice, 20 x Dobřichovice) a 53 případů bylo vyřešeno na místě blokovou
pokutou v rámci příkazního řízení.
Za měsíc duben bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 90 pokut v celkové částce 13 600 Kč
(60/9 400,- Kč Řevnice, 27/3 000,- Kč Dobřichovice, 2/700,- Kč Lety,1/500 Kč Všenory)
V katastru obce Všenory byl strážníkům MP předán volně pobíhající pes. Pes na první pohled budil
dojem špatného zdravotního stavu. Strážníci převezli psa k veterináři MVDr. Vojtěchu Veverkovi v
Řevnicích, kde mu byla poskytnuta zdravotní prohlídka. Foto psa bylo umístěno na veřejnou sociální síť
s prosbou, zda někdo nezná majitele. Následně hlídka MP, kvůli vyloučení možnosti týrání, převezla
psa na veterinární kliniku VETCENTRUM Duchek s.r.o., kde týrání vyloučili. Dále v katastru obce
Všenory hlídka odchytla dva psy, které následně předala majitelům. Dále v Řevnicích strážníci řešili
3 x odchyt psů, kteří byli následně předáni majitelům.
V katastru obce Dobřichovice, strážníci 6 x vyjížděli na pomoc do domácnosti k dámě s omezenou
pohyblivostí a pomáhali jí zvednout se ze země, protože toho sama není schopna.
V katastru obce Řitka byla nalezena peněženka bez hotovosti, pouze s doklady a kartami. Strážníkům
se podařilo dohledat osobu, které peněženka patřila. Majitel peněženky si ji následně vyzvedl na
služebně.
V katastru obce Mořinka strážníci MP pořídili fotodokumentaci černé stavby.
V měsíci květnu se budou strážníci městské policie zaměřovat zejména na dodržování Obecně
závazných vyhlášek jednotlivých obcí a na chování mezi cyklisty a chodci. Dále v měsíci květnu zajišťují
dohled při cyklistickém závodě „Praha - Karlštejn Tour 2021“ a běžeckém závodě.
Bc. Jana Janoutová
Administrativní pracovník

