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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30  Řevnice                                                                         V Řevnicích dne 1.září 2021 
 

 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc srpen 2021 

 

V měsíci srpnu 2021 se strážníci zejména věnovali kontrolám osob a vozidel, strážníci se 

zaměřili především na parkování. V rámci hlídkové činnosti byla také prováděna prevence 

kriminality, dohlíželi jsme na dodržování veřejného pořádku, na dodržování čistoty na 

veřejných prostranství. Strážníci prováděli dohled nad dodržováním veřejného pořádku při 

pořádání kulturních akcí v obcích (Rockový Slunovrat v Řevnicích, Slavnosti Lesního divadla 

v Řevnicích, Hasofest v Hlásné Třebani, Dožínky na Jílovišti) 

 

V měsíci srpnu 2021 strážníci prověřovali celkem 5 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 228 

dopravních přestupků. V 142 případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 

spáchání přestupku (42x Řevnice, 1x Hlásná Třebaň, 8x Všenory, 1x Lety, 86xDobřichovie, 

2xJíloviště, 2xKarlík), 140 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, 7 přestupků bylo vyřešeno domluvou. Odboru přestupků Městského úřadu 

Černošice bylo za měsíc srpen oznámeno celkem 22 přestupků v dopravě.  

 

 

Za měsíc srpen bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 145 pokut v celkové částce 36 

800,- Kč (41/12 700,- Kč Řevnice, 3/600,- Kč Všenory, 5/1900,-Kč Jíloviště, 9/2700,- Kč 

Hlásná Třebaň, 2/400,- Kč Lety, 1/500,- Kč Mořinka, 84/18000,- Kč Dobřichovice). 

 

 

V měsíci září nás čeká mnoho akcí, 4/9 se koná závod Jíloviště – Zbraslav, 5/9 – Dětský den 

v obci Karlík a již tradiční akce v Lesním divadle – Filharmonie v lese. 11/9 se v Řevnicích 

uskuteční Pivní festival, ze kterého plynule navážeme na Královský průvod, který MP 

Řevnice doprovází z Dobřichovic až na Karlštejn. 18/9 zajišťují strážníci Jablkobraní ve 

Všenorech a ten samý den se účastní oslav 125 let Hasičského sboru v Řevnicích. Další velmi 

významnou akcí jsou „závody do vrchu“ 
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