
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. června 2016 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  květen 2016 

 

     Strážníci městské policie se měsíci květnu zaměřili zejména na preventivní činnost 

v oblasti dodržování vyhlášek a nařízení města (obce) a to jak v kat. města Řevnice, tak i 

v obci Všenory. Strážníci se dále soustředili na dodržování dopravního značení, na výskyt 

„bezdomovců“  v místech, kde jejich pobyt často budí veřejné pohoršení a na volné pobíhání 

psů. 

     V katastru obce Všenory byl dále zájem strážníků soustředěn na průjezdy nákladních 

vozidel nad 7,5 t a na ochranu hnízdiště labutí u Všenorských tůní. 

      V rámci těchto kontrol bylo zjištěno celkem: 66 přestupků v dopravě (Řevnice 61, 

Všenory 5), 13 přestupků proti veřejnému pořádku (Řevnice 6, Všenory 7) a 1 přestupek proti 

občanskému soužití (Řevnice). Celkem bylo vypsáno 18 výzev pro nepřítomného pachatele 

přestupku v dopravě (Řevnice 11, Všenory 7), byli odchyceni nebo zjištěni cekem 4 toulavý 

psi kteří byli předáni svým majitelům (Řevnice 2, Všenory 2). 

     Strážníky městské policie byla nalezena a zajištěna 1 injekční stříkačky v místech volného 

pohybu dětí a osob a v blokovém řízení bylo uloženo celkem 10 blokových pokut ve výši 

1.800,- Kč. 

      

 

     Dne 19. května 2016 ukončil strážník čekatel kurz pro strážníky a tak již ve výkonu služby 

můžete zahlédnout v řadách městské policie novou „strážnici“, kterou je nyní nutné seznámit 

s problematikou jednotlivých obcí a její teoretické zkušenosti uvést do praxe. 

     Jak jsem již minule konstatoval, hodně času při výkonu služby je věnováno obci Všenory, 

kde je nutno dodržet podmínky uzavřené smlouvy o spolupráci, ale to nijak strážníkům 

nebrání, aby se v začínajícím letním období začali více soustřeďovat na dodržování zákona č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zejména pak na dodržování veřejného 

pořádku, nočního klidu v rámci vyhlášek a nařízení obcí. 

     V červnu budou strážníci zajišťovat veřejný pořádek v rámci Rockového slunovratu, 

průvodu císaře Karla IV a Porty  

                                   
 

 

                                                                                                                         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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