
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 2. května 2016 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  duben 2016 

 

     Vzhledem ke skutečnosti, že od měsíce dubna městské policie v nezměněném počtu dvou 

strážníků a dvou strážníků čekatelů, z čehož jeden je v kurzu pro strážníky POLIS Příbram 

zajišťuje již místní záležitosti veřejného pořádku i v obci Všenory byla nutnost rozdělit síly a 

prostředka tak aby došlo k naplnění uzavřené Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 

obcí Všenory, což se projevilo i v četnosti výkonu služby přímo v Řevnicích. 

     Co lze hodnotit kladně je to,  že i nadále se neparkuje na chodníku v ul. Pod Lipami proti 

budově ČD Řevnice a velmi se i zlepšilo parkování vozidel v protisměru na náměstí 

Palackého v kat. obce Řevnice. 

     Co se však vzhledem ke značnému časovému vytížení strážníkům MP Řevnice nedaří je 

zvýšení četnosti kontrol majitelů psů při venčení a volného pobíhání jejich mazlíčků. 

     

     Činností strážníků  bylo zjištěno celkem:  Řevnice ( 71 přestupků v dopravě a  9 přestupků 

proti veřejnému pořádku. Celkem bylo vypsáno 15 výzev pro nepřítomného pachatele 

přestupku v dopravě, byl odchycen 1 toulavý pes který byl předán svému majiteli. 

     V blokovém řízení bylo uloženo celkem 6 blokových pokut ve výši 1.300,- Kč. A 1 

bloková pokuta na místě nezaplacena ve výši 500,- Kč. 

     V rámci spolupráce s Českým rybářským svazem Řevnice byly ze strany strážníků 

prováděny nepravidelné kontroly rybářů v úseku Berounky „B2“, při kterých došlo k odebrání 

dvou povolení k rybolovu za porušení pravidel Rybářského řád. 

      Strážníky MP Řevnice došlo k nálezu zemřelé osoby bez domova a k zadržení celostátně 

hledané osoby). 

Všenory  ( 21 přestupků v dopravě a  4 přestupky proti veřejnému pořádku. Celkem bylo 

vypsáno 9 výzev pro nepřítomného pachatele přestupku v dopravě. 

     V blokovém řízení byla uloženo celkem 1 bloková pokuta ve výši 200,- Kč. 

Ze strany strážníků docházelo ke kontrolám rekreačních oblastí v katastru obce, kontrolám 

osob na nádraží ČD a ke kontrolám hnízdiště místních labutí. 

 

      Dne 30. dubna 2016 byl ze strany strážníků zajišťován veřejný pořádek v noční klid 

v rámci probíhající společenské akce „Pálení čarodějnic“,  kdy v kat. obce Řevnice byl zjištěn 

jeden nezodpovědný řidič, který se svým vozidlem projížděl po louce nedaleko hořící hranice 

a několik řidičů se nevybíravým způsobem domáhalo u strážníků vjezd do prostoru, kde byla 

akce Pořádána. 

     V katastru obce Všenory byl ve spolupráci s HZS Řevnice zajištěn výjezd k neohlášenému 

ohni, což bylo na místě vzhledem k situaci vyřízeno domluvou. 

 

 

               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


     Měsíc květen bude ze strany strážníků MP Řevnice ve znamení prováděných kontrol 

dopravního značení ve městě Řevnice, kdy po dohodě bude postupně doplňováno a 

upravováno dopravní značení, začnou kontroly parkování na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, 

kde je zóna Zákazu stání pouze s parkovacím kotoučem a kontroly průjezdů nadměrných 

nákladních souprav. Ve Všenorech bude výkon služby zaměřen i nadále na kontroly 

rekreačních oblastí, na průjezdy nákladních vozidel nad 7 tun a na dodržování Vyhlášky obce. 

      

      

                                   
 

 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 


