
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. srpna 2016 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  červenec 2016 

 

     První prázdninový měsíc byla činnost strážníků Městské policie Řevnice zaměřena 

zejména na dodržování veřejného pořádku a narušování nočního klidu, kdy vzhledem ke 

stávajícímu početnímu stavu byla  každý pátek služba plánována i na noční dobu od 18:00 do 

02:30 hodin. 

     Výkon služby byl zaměřen zejména na oblast lesoparku Havlíčkovy sady, ulici Na Stránce, 

na lokality s ubytováním cestovní kanceláře JEKA a na další místa, kde by mohlo docházet 

k porušování zákona, vyhlášek a nařízení obce. 

     Činnost strážníků byla zaměřena i na parkování vozidel v zóně zákazu stání s parkovacím 

kotoučem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kdy zde zjištěné přestupky byly řešeny 

domluvou aby si řidiči, kteří tuto lokalitu využívají k parkování vozidel zvykli a uvědomili si, 

že tento úsek je určen zejména ke krátkodobému parkování za účelem nákupu a návštěvy 

lékaře. 

     V katastru obce Všenory byla činnost městské policie zaměřena rovněž na dodržování 

veřejného pořádku a nočního klidu v chatové osadě Montana, v okolí restaurace Na Kovárně a 

zejména pak v okolí restaurace Na Staré Rychtě. 

      Ve Všenorech se pak strážníci zaměřili i na divoké táboření a rozdělávání ohňů na břehu 

řeky Berounky. 

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci červnu zjištěno celkem 109 přestupků 

z toho 42 přestupků v dopravě (35–Řevnice, 7–Všenory), 22 přestupků proti veřejnému 

pořádku (10–Řevnice, 12-Všenory), 1 přestupek proti Životnímu prostředí, 35 přestupků proti 

občanskému soužití (21–Řevnice, 14–Všenory) a 9 přestupků porušením vyhlášek a nařízení 

obce (2–Řevnice, 7–Všenory). Bylo vypsáno celkem 9 Výzev pro nepřítomného pachatele 

dopravního přestupku, byli zjištěni 2 volně pobíhající psi (1–Řevnice, 1–Všenory), 2 červené 

skládky (podařilo se v obou případech odhalit jejich pachatele) a 1 autovrak.  

     V měsíci srpnu bude činnost strážníků Městské policie Řevnice i nadále zaměřována  

na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu, na parkování v zóně zákazu stání na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (zjištěné přestupky však již začnou být sankcionovány) a 

zejména pak na dodržování dopravního značení při opravách železničních přejezdů v k.o. 

Řevnice a to zejména na komunikaci V Luhu při měsíční opravě železničního přejezdu v ulici 

Pražská. 
      
 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 
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