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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30  Řevnice                                                                         V Řevnicích dne 1. listopadu 2021 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc říjen 2021 

 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc říjen 2021  
V měsíci říjnu se strážníci zejména věnovali kontrolám chatových oblastí v okolí řeky Berounky. V 

rámci hlídkové činnosti se strážníci zaměřili na dodržování veřejného pořádku, na dodržování čistoty 

na veřejných prostranstvích a na sběrných místech tříděného domácího odpadu.  

 

V měsíci říjnu 2021 strážníci prověřovali celkem 3 přijaté oznámení od občanů, týkajících se žádostí o 

pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání.  

 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu strážníci odhalili celkem 43 událostí 24 

přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou v rámci příkazního řízení na místě nebo následně 

blokovou pokutou v příkazním řízení, kdy se přestupce dostavil na služebnu MP Řevnice na základě 

Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku. 1 x řešeno Domluvou. Odboru přestupků 

Městského úřadu Černošice a Beroun bylo za měsíc říjen oznámeno celkem 2 přestupků v dopravě. 

(2x Černošice)  

 

V katastru obce Hl. Třebaň se strážníci zaměřili na neoprávněné parkování na vyhrazených místech 

pro invalidy. Kontroly budou probíhat i v následujících měsících.  

V katastru města Řevnice byli strážníkům předáni 2 nalezení psi. Dále se podařilo sehnat dočasnou 

péči, pro psa, nalezeného na odpočivadle Cukrák, který neměl čip a majitele se nepodařilo dohledat. 

 

Za měsíc říjen bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 26 pokut v celkové částce 8 200,- Kč.  

(9/3200,- Kč Řevnice, 13/3500,- Kč Dobřichovice, 1/300,- Kč Hl.Třebaň (Rovina), 2/700,- Kč Lety, 

1/500,- Kč Jíloviště) 

V měsíci listopadu 2021 se strážníci opět zaměří na kontroly správného parkování ve všech obcích, 

které spadají do místní působnosti. Dále budeme kontrolovat prostory kolem míst na tříděný odpad, 

aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství. 

 

Jana Janoutová 

admin. pracovník 
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