
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. září 2016 

 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  srpen 2016 

 

 

 

     V měsíci srpnu 2016 byla činnost městské policie zaměřena zejména na  dodržování 

dopravního  značení v rámci rekonstrukce ulice Pražská, kdy byla stanovena objízdná trasa 

pro vozidla do 3,5 t ulicí V Luhu, které však není mnoha řidiči dodržováno. Tito pak byli 

pokutováni buď přímo strážníky městské policie, nebo příslušníky Dopravního inspektorátu 

Policie ČR, při způsobení dopravní nehody vozidla vyššího než je zde povoleno a došlo 

k jeho zaklínění v podjezdu přemostění železniční tratě č. 171 SŽDC a k následné blokaci 

silniční dopravy na objízdné komunikaci.   

     Po dohodě s pracovníky MéÚ Řevnice byla do ulice V Luhu umístěna přenosná DZ 

omezující rychlost vozidel na  30 km/h a na žádost městské policie zde proběhla dvě měření 

rychlosti Dopravní policí. 

    Rovněž tak byla do ulice V Luhu umístěna výstražná DZ upozorňující řidiče na přednost 

vozidlům přijíždějícím zprava. 

    Další činnost strážníků byla zaměřena na dodržování zóny „Zákazu strání s parkovacím 

kotoučem“ na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, kdy vyhrazená parkoviště byla osazena novým 

dopravním značením,  a ze strany strážníků došlo pod každou značkou s označením 

parkoviště k vylepení upozornění, kde je možno parkovací kotouč (parkovací hodiny) 

zakoupit. 

     Vzhledem k prázdninovému měsíci se strážníci zaměřili i na kontrolu dodržování čistoty, 

veřejného pořádku a nočního klidu v parku Havlíčkovy sady, v okolí kempů JEKA (kde 

docházelo k problémům s hlasitou hudbou v nočních hodinách) a na kontroly restauračních 

zařízení.  

      Jak v katastru města Řevnice, tak i na katastru obce Všenory se strážníci i nadále změřili 

na  nepovolené průjezdy nákladních vozidel, na kontrolu rybářů a na kontrolu divokého 

táboření a čistotu na břehu řeky Berounky. 

      Městská policie řešila ve spolupráci s HZS Řevnice dva případy ekologických havárií 

(olejové skvrny na vozovce), několik případů nepovoleného pálení mokrého listí, byla 

odhalena jedna černá skládka odklizená pracovníky TS Řevnice, zjištěn a odklizen jeden 

autovrak. V rámci 12 ročníku divadelního festivalu Dejvického divadla strážníci zajistili 

dozor v ulici Divadelní, kde dochází k parkování vozidel před vjezdy na pozemky rodinných 

domů. 

 

               Městská policie Řevnice 
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     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci srpnu zjištěno celkem 95 přestupků, 

z toho 78 Přestupků v dopravě (67–Řevnice, 11–Všenory), 16 Přestupků proti veřejnému 

pořádku (9–Řevnice, 7-Všenory), 1 Přestupek proti občanskému soužití. Bylo vypsáno 

celkem 19 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku, odhalena byla 1 červená 

skládka a zjištěn a odklizen 1 autovrak. 

     Nalezeny a odborně zlikvidovány byly 3 injekční stříkačky s jehlami,  odebrány celkem 4 

povolení k rybolovu a v blokovém řízení bylo uloženo celkem 20 blokových pokut v celkové 

částce 4.000,- Kč (Řevnice - 18/3600, Všenory – 2/400,- Kč). 

 

     Vzhledem ke stálé probíhající rekonstrukci v ulici Pražská ve směru na Lety budou 

strážníci i nadále provádět namátkové kontroly dodržování dopravního značení v ulici 

V Luhu, kontroly parkování na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, kontrolovat veřejný pořádek 

v parku Havlíčkovy sady a provádět  dozor při venčení a volném pobíhání psů. 

     Hlídky se i nadále zaměří na  dodržování vyhlášek a neřízení města a to zejména na 

požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích osobami bez domova.   

 

     Jelikož i představitelé města a strážníci Městské policie Řevnice mají zájem o zvýšení 

bezpečnosti osob a zejména pak dětí při započetí školního roku 2016/2017 byli všichni 

strážníci proškolení k používání přístroje na měření rychlosti a pokud se podaří rychlé 

vyřízení zapůjčení tohoto „radaru“ budou již strážníci zajišťovat i měření rychlosti na 

vytypovaných a schválených úsecích. 

     Nikdo nemusí mít obavu, že budeme měřit u dopravního značení „začátek a konec obce“ 

abychom plnili městskou kasu, ale jde nám opravdu o prevenci a tak nás budete potkávat 

v úsecích: 

Řevnice: ul. Mníšecká (v prostoru od křižovatky Mníšecká – Školní a to nad Mateřskou 

školkou a dětským hřištěm ve směru na Mníšek) 

                ul. Čs. Armády ( v prostoru blízkosti Bambinária) 

                ul. V Luhu (od křižovatky s ulicí Pražská až ke konci katastru města) 

Všenory:  ul. U Silnice (podél železniční trati) 

                 ul. Květoslava Mašity ( dle možnosti měření a následného stavění vozidel) 

 

Bohužel nám Dopravní inspektorát zatím nepovolil měřit rychlost v ulici Třebaňská, neboť 

prý zde dochází k měření rychlosti Policií ČR. 

 

Pokud bude mít měření rychlosti takový přínos pro bezpečnost v obcích budeme se snažit 

úseky rozšiřovat a o tomto všechny zájemce informovat. 

 

Jak se všem snažíme vysvětlovat: „ strážníkům městské policie ani představitelům města 

nejde o plnění městské kasy, ale naučit občany a řidiče dodržovat co je zákonem, vyhláškou, 

či nařízením stanoveno.“ 
  
 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 


