
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. července 2016 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  červen 2016 

 

     Činnost strážníků Městské policie Řevnice se měsíci červnu nesla v duchu zajišťování 

kulturních a společenských akcí, kdy strážníci vykonávali dozor nad dodržováním veřejného 

pořádku a nočního klidu při Rockovém Slunovratu,  Královského průvodu Karla IV, 100 let 

výročí Lesního divadla a 50 výročí PORTY. 

     V rámci zajišťování těchto akcí byly strážníky řešeno celkem  2  přestupky proti 

veřejnému pořádku a 3 přestupky proti občanskému soužití.  

     Strážníci se dále zaměřovali na správné parkování, volné pobíhání psů a upozorňovali 

řidiče na možnost parkování vozidel po dobu dvou hodin na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 

pouze s parkovacím kotoučem.  

      

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci červnu zjištěno celkem 117 přestupků 

z toho 64 přestupků v dopravě (52 – Řevnice, 12 – Všenory), 16 přestupků proti veřejnému 

pořádku (12 – Řevnice, - Všenory), 1 přestupek proti majetku, 2 přestupky proti Životnímu 

prostředí, 5 přestupků proti občanskému soužití, bylo vydáno celkem 28 Výzev pro 

nepřítomného pachatele dopravního přestupku (23 – Řevnice, 5 – Všenory), v kat. obce 

Všenory byla vydána jedna výzva k odstranění autovraku (ul. Černolická), v kat. obce 

Řevnice se konečně podařilo zlikvidovat autovrak z ulice Karlštejnská a po dohodě 

s majitelem odstranit autovrak z ulice Mařákova, v lesoparku Havlíčkovy sady byla nalezena, 

zajištěna a zlikvidována jedna injekční stříkačka s jehlou, v kat. obce Všenory byl podán 

jeden poznatek k neoprávněnému záboru, celkem byli odchyceni  a předáni majitelům 3 psi (1 

ze Všenor, 2 z Dobřichovice odchyceni v Řevnicích). 

     V rámci blokového řízení byly uloženy celkem 4 pokuty v celkové hodnotě 600,- Kč. 

Od spoluobčanů bylo v měsíci červnu přijato celkem 72 oznámení a dotazů.  

 

     Vzhledem k letnímu období a času prázdnin se strážníci městské policie v měsíci červenci 

2016nzaměří zejména na požívání alkoholických nápojů dětmi, prodeje tabákových výrobků 

dětem, na průběh případných pořádaných diskoték, na dodržování veřejného pořádku a 

nočního klidu. 

     Strážníci se dále zaměří na udržování čistoty a to zejména na odhazování cigaretových 

nedopalků na místech přístupných veřejnosti a jejich okolí. 
 

 

                                                                                                                         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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