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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30  Řevnice                                                                         V Řevnicích dne 1.července 2021 
 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc červen 2021 

 

V měsíci červnu 2021, mimo běžných pracovních činností, strážníci Městské policie Řevnice 

zajišťovali klidný průběh food festivalu Všechny chutě světa, kontrolovali stání vozidel v okolí 

Lesního divadla při divadelní pohádce Byl jednou jeden král. 

S ukončením školního roku se strážníci zaměřili na kontrolu lokalit, kde by mohlo docházet k požívání 

alkoholu osobami mladšími 18 let. 

V měsíci červnu 2021 strážníci prověřovali celkem 4 přijatá oznámení od občanů, týkající se žádostí o 

pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 

MP Řevnice v měsíci červnu byla 4 x požádána o asistenci PČR. 

V katastru města Řevnice, byli odchyceni a předáni majiteli 2 psi, dále MP zajistila nalezeného 

papouška, který byl taktéž předán majiteli. V katastru města Dobřichovice byli nalezeni 2 psi. Oba 

předáni majitelům. 

Strážníci MP spolupracovali při záchraně osob na jezu ve Všenorech. V obci Všenory strážníci při 

hlídkové činnosti objevili nepřirozeně zbarvenou vodu, která se při velkých deštích vlévá do Berounky, 

případ byl předán na OŽP. Strážníci asistovali u nehody se zraněním řidiče v katastru obce Jíloviště, kde 

strážník MP usměrňoval provoz. 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu bylo zjištěno celkem 172 dopravních 

přestupků, z toho bylo vystaveno ve 109 případech Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání 

přestupku (17 x Řevnice, 91x Dobřichovice, 1x Hlásná Třebaň). 

Za měsíc červen bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 115 pokut, v celkové výši 25 200,- Kč 

(15/5 200,- Kč Řevnice, 97/19 500,- Kč Dobřichovice, 1/200,- Kč Hlásná Třebaň, 2/300,- Kč – 

Jíloviště). Na odbor přestupků Městského úřadu Černošice bylo za měsíc červen postoupeno celkem 18 

přestupků v dopravě. 

V měsíci červenci 2021 se strážníci MP Řevnice zaměří na klidný průběh folkového festivalu PORTA 

v Lesním divadle v Řevnicích, food festivalu FOOD TRUCK ŘEVNICE a na dodržování veřejného 

pořádku a nočního klidu v okolí ubytovacího zařízení JEKA. 

 

 

 

 

Bc. Jana Janoutová 

Administrativní pracovník 
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