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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30  Řevnice 

                                                                         V Řevnicích dne 1. června 2021 

 

 
Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc květen 2021 

 

 

V měsíci květnu se strážníci Městské policie Řevnice podíleli na zajištění bezpečného průběhu 

cyklistického závodu - Kola pro život. 14.5. byli do služby povoláni všichni strážníci, oproti plánu 

služeb, aktuálně hrozilo riziko povodní. Hlídková služba MP probíhala dle potřeb a oznámení.  

Dále se strážníci MP ve městě Řevnice podíleli na zajištění společenské akce – Májové trhy, konané 

15.5. na Palackého náměstí.  

V měsíci květnu mimo jiné provedli strážníci Městské policie dvě přednášky na 1. stupni ZŠ 

v Řevnicích. Přednášky se konaly na téma – prevence šikany, agresivního chování a vztahů ve třídě. 

 

V měsíci květnu 2021 strážníci prověřili celkem 109 událostí. V rámci dozoru nad dodržování pravidel 

silničního provozu bylo zjištěno celkem 95 dopravních přestupků, z toho bylo v 57 případech 

vystaveno Vyrozumění o podezření ze spáchání přestupku (2x Řevnice, 55 x Dobřichovice) a 61 

přestupků bylo vyřešeno na místě blokovou pokutou v rámci příkazního řízení. 

 

V katastru obce Všenory byl 1 případ volně se pohybujícího psa vyřešen blokovou pokutou v rámci 

příkazního řízení za porušení Obecně závazné vyhlášky obce, v katastru města Řevnice byly blokovou 

pokutou řešeny 2 případy volně pobíhajících psů.  

Za měsíc květen bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 65 pokut v celkové částce 14 100,- Kč 

(10/3000,- Kč Řevnice, 53/10 100 Kč,- Dobřichovice, 1/800,- Kč Všenory, 1/200,- Kč Všenory). 

 

V měsíci červnu 2021 čeká strážníky dohled nad kulturně společenskou akcí „Královský průvod“. 

Průvod budou strážníci tentokrát doprovázet z Dobřichovic do Karlštejna a to 5. a 6. června. Dále 

strážníky Městské policie Řevnice čeká 19.6 dohled nad společenskou akcí Všechny vůně světa, 

konanou v Dobřichovicích a dozor nad parkováním u Lesního divadla v Řevnicích při představení 

pohádky Byl jednou jeden král. 

Mimo zajišťování výše uvedených akcích se strážníci s koncem školního roku ve zvýšené míře zaměří 

na možnost narušování nočního klidu a pití alkoholických nápojů u osob mladších 18-ti let.  

V měsíci červnu posílí řady městských strážníků dva noví strážníci - čekatelé, celkem má nyní 

Městská policie Řevnice 8 strážníků. 

 

 

 

Bc. Jana Janoutová 

Administrativní pracovník 
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