
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. listopadu 2016 

 

 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  říjen 2016 

 

 

 

 

  V měsíci říjnu se činnost strážníků Městské policie Řevnice zaměřila na  pakování v zóně 

zákazu stání na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, na Palackého náměstí, v blízkosti křižovatky 

ulic Pražská – Sádecká (U křížku) – stání v křižovatce, parkování v zákazu zastavení v ulici 

Tyršova a zejména pak na parkování v prostoru autobusové zastávky v ulici 28. Října ( vždy 

30 m od zastávky autobusu a parkování na chodníku rovněž v ulici 28. Října. 

     Hlídka městské policie se i nadále věnuje volnému pobíhání psů, dodržování vyhlášek a 

nařízení města. 

V katastru obce Všenory se hlídky věnují průjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny, 

dodržování vyhlášky obce se zaměřením na podzimní pálení listí, na čistotu břehu řeky 

Berounky a vzhledem k poznatkům o páchání trestné činnosti na kontroly zájmových lokalit a 

zájmových osob. 

     Avizované měření rychlosti se bohužel vzhledem k závadě na „radaru“ nepodařilo 

uskutečnit.  

     Na konci měsíce byl na služebnu městské policie instalován mobilní platební terminál, 

který přestupcům umožní zaplacení uložených blokových pokut hradit pomocí platebních 

karet a to jak na služebně, tak i přímo v terénu při spáchání přestupku 

        

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci říjnu zjištěno celkem 70 přestupků, z toho 

57 přestupků v dopravě (54–Řevnice, 3–Všenory) a 13 přestupků Proti veřejnému pořádku 

(9 - Řevnice, 4 -Všenory), které byly vzhledem k nevymahatelnosti řešeny domluvou, nebo se 

jednalo o drobné porušení, kdy byla domluva pro přestupce plně dostačující. Bylo vypsáno 

celkem 34 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku a v k.o. Řevnice byli 

nalezeni dva pejsci, kteří byli po zaplacení blokové pokuty za porušení Nařízení města 

předáni majitelům. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 31 blokových pokut v celkové 

částce 6.200,- Kč. 

 

 

               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 nadcházejícího zimního období se hlídky městské policie zaměří na kontroly 

rekreačních oblastí s možností páchání trestné činnosti krádeží vloupáním. Dále se budou 

hlídky věnovat problematice volného pobíhání psů a dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a na dodržování vyhlášek a nařízení obcí. 

     Od měsíce listopadu 2016 budou strážníci Městské policie Řevnice vykonávat svoji 

činnost i v obci Lety, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena mezi 

Městem Řevnice a obcí Lety. 

 

  
 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 


