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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30  Řevnice                                                                         V Řevnicích dne 4.října 2021 
 

 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc září 2021 

 

 

V měsíci září Městská policie Řevnice zajišťovala mnoho společenských událostí a akcí, ať už 

plánovaných nebo přesunutých z jarních měsíců. 

Jednalo se o Závody do vrchu, oslavu 125 let hasičů v Řevnicích, Jablkobraní ve Všenorech 

nebo řevnický Pivní festival. Strážníci MP doprovázeli každoroční Královský průvod. Dále se 

strážníci zúčastnili Dětského dnu na Karlíku, kde si děti mohly prohlédnout techniku městské 

policie. Tradičně MP pomáhala při vystoupení Filharmonie v lese v řevnickém lesním 

divadle. Z dalších akcí, kde MP dohlížela byl závod o pohár Elišky Junkové  - Jíloviště – 

Zbraslav. 

 

V měsíci září strážníci absolvovali školení na měření rychlosti pomocí radaru. 

 

V září 2021 strážníci prověřovali celkem 6 přijatých 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 192 

dopravních přestupků. Ve 103 případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření  

ze spáchání přestupku (20xŘevnice, 1xKarlík, 1xMořinka, 3xLety, 69xDobřichovice, 

9xVšenory), 142 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 

přestupek byl vyřešen domluvou.  

Odboru přestupků Městského úřadu Černošice a Beroun bylo za měsíc srpen oznámeno celkem 

19 přestupků v dopravě. (19x Černošice) 

 

V měsíci září strážníci převzali celkem 6 zatoulaných psů (2x Řevnice, 2 x Dobřichovice, 1x 

Karlík, 1x Jíloviště). Dále v tomto měsíci strážníci převzali 2 x nalezený mobilní telefon, 6x 

ztracené peněženky, v jednom případě byl v peněžence větší obnos peněz, 20 000 Kč. Vždy se 

podařilo majitele peněženek nalézt. 

 

V rámci příkazního řízení bylo uloženo celkem 146 pokut v celkové 46 100,- Kč (34/17100,- 

Kč - Řevnice, 4/1000,- Kč – Hlásná Třebaň, 1/100,- Kč – Mořinka, 7/1800,- Kč – Lety, 

93/24000,- Kč -Dobřichovice, 5/1300,- Kč Všenory, 2/800,- Kč - Jíloviště 
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V měsíci říjnu 2021 se strážníci opět zaměří na kontroly správného parkování ve všech obcích, 

které spadají do místní působnosti. Dále budeme kontrolovat prostory kolem míst s nádobami 

na tříděný odpad, aby nedocházelo ke znečišťování prostranství. 

 

 

 
 
                                                                                                                                  Jana Janoutová 

                                                                                                                           administrativní pracovník 


