
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 3. října 2016 

 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  září 2016 

 

 

 

     Začátek školního roku byl strážníky Městské policie Řevnice zahájen dozorem u prvního i 

druhého stupně Základní školy, kdy dle přítomnosti jednotlivých strážníků v zaměstnání 

budou prováděny i nepravidelné dozory u přechodů pro chodce a to v blízkosti křižovatky ulic 

Školní – Mníšecká a na nám. Krále Jiřího z Poděbrad se zaměřením na bezpečnost dětí a 

rodičů. 

      Stejně tomu tak bude i v kat. obce Všenory, kde byl zahájen nový školní rok až dnem 7. 

září a to rovněž za přítomnosti strážníků městské policie. 

      Strážníci se rovněž podíleli i na zabezpečení rodinného festivalu Hravě a zdravě, který 

proběhl začátkem září na nám. Krále Jiřího z Poděbrad a jeho blízkém okolí. 

     Začátkem měsíce si strážníci vyzkoušeli se zapůjčeným „radarem“ od Městské policie 

Vestec měření rychlosti, které proběhlo dne 8. září 2016 v kat. obce Všenory na ulici 

Květoslava Mašity a v kat. města Řevnice na ulicích V Luhu, ČS. Armády a Mníšecká. 

     Nutno konstatovat, že po 6 hodinách měření bylo zjištěno pouze 6 přestupků překročení 

povolené rychlosti, kdy čtyři přestupky byly vyřešeny blokově a dva přestupky byly zaslány 

do správního řízení. 

     Na žádost starosty obce Všenory byla činnost strážníků zaměřena na kontrolu restaurace 

Na Staré Rychtě, kde dle okolních spoluobčanů dochází k narušování veřejného pořádku a 

nočního klidu. Ke kontrolám docházelo vždy v pátek a v sobotu po 22:00 hodině, kdy ani 

hlídky městské policie ani hlídky Policie ČR nezjistili žádné porušení vyhlášky obce či 

přestupkového zákona. 

     V průběhu měsíce září všichni strážníci absolvovali další proškolení k poskytování první 

pomoci u TRANS HOSPITAL Plus Řevnice s možností budoucího přímého začlenění do 

Integrovaného záchranného systému. 

      

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci září zjištěno celkem 69 přestupků, z toho 

52 přestupků v dopravě (48–Řevnice, 4–Všenory), 15 přestupků Proti veřejnému pořádku 

(7 - Řevnice, 8 -Všenory), 1 přestupek Proti občanskému soužití (Řevnice) a 1 přestupek Proti 

životnímu prostředí. Bylo vypsáno celkem 6 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního 

přestupku a nalezen jeden zaběhlí pejsek, který byl předán majitelce. 

 

               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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     V rámci spolupráce s Českým rybářským svazem bylo zjištěno několik porušení 

rybářského řádu a odebrány 4 povolení k rybolovu. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 13 blokových pokut v celkové 

částce 4.900,- Kč (9/2.200,- Kč + 1/200,- Kč Bloková pokuta na místě nezaplacená  Řevnice 

a 3/1500,- Kč Všenory). 

 

     V měsíci říjnu plánují strážníci Městské policie Řevnice opakované měření rychlosti na 

uvedených povolených úsecích, o jehož výsledku budeme následně veřejnost informovat. 

     I nadále se budou strážníci zaměřovat na parkování vozidel v zóně zákazu stání na nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad a v rámci zvýšeného dohledu v nočních hodinách bud činnost 

strážníkům zaměřena na dodržování veřejného pořádku (novela Zákona o přestupcích – 

uzákoněna noční doba 22:00 – 06:00 hodin) a na kontroly čistoty sběrných míst tříděného 

odpadu za využití záznamového zařízení. 

       
  
 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 


