
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. února 2016 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  leden 2016 

 

 
     V měsíci lednu byla postupně vybavována služebna Městské policie Řevnice, která se nachází v budově 

bývalé školy na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64. 

Na stránkách „Města“ mají strážníci svoji záložku, kde se občané budou moci postupně seznamovat s činností 

Městské policie Řevnice, s jejím rozvojem, s kontakty na strážníky  a s další plánovanou činností městské 

policie. 

Strážníci městské policie se v lednu zaměřili zejména na parkování v zóně zákazu strání na nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad,  stání na chodníku naproti budově vlakového nádraží a na další dopravní přestupky, kterých se řidiči 

v Řevnicích dopouštějí.  

     Městská policie se při započetí své činnosti nechtěla prezentovat jako represivní složka a tak  řidiče na špatné 

parkování  a na další porušení zákona o silničním provozu a zákona o provozu na pozemních komunikacích 

nejprve upozorňovala formou lístečků s „Upozorněním“ za stěrači nebo přímo ústní domluvou.  

     Za měsíc leden strážníci  zjistili  46 přestupků v dopravě, 1 přestupek proti majetku a 1 přestupek na úseku 

ochrany životního prostředí.   

     Strážníci dále prověřili celkem 7 telefonických oznámení od občanů a ve spolupráci s občany odchytili 

celkem 4 zatoulané psy, které předali majitelům. 

     Jako velitel Městské policie Řevnice jsem cestou sdělovacích prostředků upozornil všechny řidiče na 

nejčastější páchané přestupky, které kromě jiných, začnou od února strážníci  řešit v blokovém řízení: 

- Parkování v zóně zákazu strání s parkovacím kotoučem po dobu dvou hodin na nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad 

- Parkování na chodníku za budovou Policie ČR naproti budově nádraží ČD v ul. Pod Lipami 

- Parkování v protisměru (není zde jednosměrka a nejsou dodrženy předepsané metry pro jízdní pruhy) 

na Palackého náměstí a ul. Pod Lipami 

- Parkování vozidel v zákazu vjezdu od vinotéky, až k Městskému úřadu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 

 

     Strážníci městské policie se dále zaměřili na přestupky v rámci vodního hospodářství, byli seznámení 

s provozem čističky odpadních vod a jak postupovat v rámci vyrozumění odpovědných pracovníků při zjištění 

vypouštění kalů do řečiště Berounky. 

     Strážníci byli dále seznámeni se všemi zdroji pitné vody pro Řevnice, s jejich provozem a zabezpečením pro 

případ jejich narušení. 

 

                                   

 

 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 

               Městská policie Řevnice 
                 nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 64, 252 30 Řevnice 

                      tel.: 773837230, e-mail: mp.revnice@revnice.cz 
 

        
 

mailto:mp.revnice@revnice


 


