
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. dubna 2016 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  březen 2016 

 

     V měsíci březnu se městská policie zaměřila zejména na volné pobíhání psů a to zejména 

v parku Havlíčkovi sady, na cyklostezce a v jejím okolí a na nám. Krále Jiřího z Poděbrad. 

     V rámci těchto kontrol bylo zjištěno celkem 14 přestupků porušením ust. § 46 odst. 2 

zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích (porušení povinností stanovených v obecně závazných 

vyhláškách obcí), kdy většina přestupků byla na místě vyřešena domluvou, 2 přestupky byly 

vyřešeny v rámci blokového řízení.  

     Při prováděných kontrolách bylo strážníky městské policie za spolupráce některých 

majitelů psů vyčištěn celý park Havlíčkovy sady od psích extramentů (spolupráce při čištění  

= domluva). 

     Na základě činnosti strážníků byl zaznamenán značný pokles přestupkových jednání 

v oblasti dopravy a to zejména parkování v protisměru na Palackého náměstí a parkování na 

chodníku proti budově nádraží ČD Řevnice.  

         

     Další činností strážníků  bylo zjištěno celkem:  83 přestupků v dopravě, 1 přestupek proti 

majetku,4 přestupky proti veřejnému pořádku a 2 přestupky porušením vyhlášky města. 

celkem bylo vypsáno 48 výzev pro nepřítomného pachatele přestupku v dopravě, byli 

odchyceni nebo zjištěno cekem 3 toulavý psi kteří byli předáni svým majitelům. 

     Strážníky městské policie byly nalezeny a zajištěny 2 injekční stříkačky v místech volného 

pohybu dětí a osob a v blokovém řízení bylo uloženo celkem 14 blokových pokut ve výši 

3.400,- Kč. 

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

prováděny nepravidelné kontroly rybářů v úseku Berounky „B2“, při kterých bylo 

zkontrolováno celkem 21 rybářů bez zjištění porušení rybářského řádu. 

     Při jedná z kontrol se strážníkům podařilo zachránit vodního ptáka – Potápka, která byla 

zamotána do rybářských vlasců a hrozilo její uhynutí.  

 

     V měsíci březnu bylo strážníkům Městské policie Řevnice předáno k výkonu služby nové 

služební vozidlo, bylo vypsáno výběrové řízení, kdy od dubna 2016 budou strážníci posíleni o 

další dva strážníky (zatím v pozici  strážník – čekatel) a uzavřena Veřejnoprávní smlouva 

s obcí Všenory, do které se rozšiřuje pravomoc MP Řevnice. 

 

                                   
 

 

                                                                                                                         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 
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