
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. prosince 2016 

 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  listopad 2016 

 

 

     Měsíc listopad 2016 se v činnosti městské policie Řevnice projevil zejména v rozšíření 

naší činnosti o obec Lety, se kterou město Řevnice uzavřelo Veřejnoprávní smlouvu o  

spolupráci v oblasti činnosti strážníků i na území této obce. První naše kroky vedli zejména 

k seznámení s tímto novým služebním obvodem a následně pak k seznámení s problematikou 

obce se zaměřením na naši budoucí činnost v oblasti dodržování zákona č. 361/2000 S., o 

provozu na pozemních komunikacích a v oblasti veřejného pořádku. 

     V obci Všenory jsme i nadále pokračovali v kontrolách rekreačních oblastí, v dozoru nad 

správným parkování v lokalitě U Dubu a na průjezdy nákladních vozidel nad  7,5 t, které je 

však nutno ošetřit správním umístěním příslušného dopravního značení, které je již v řešení 

na Odboru dopravy MěÚ Černošice. 

     V Katastru města Řevnice se strážníci zaměřili zejména na komunikaci 28. Října, kde 

dochází k nedodržování vzdálenosti od  označníku autobusové zastávky ( dle zák. č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích -30 m), k parkování na chodníku ( byť je chodník 

poničen vozidly nezodpovědných řidičů) na protilehlé straně autobusové zastávka, a 

znemožňují tak, průjezdu autobusů na autobusovou zastávku. 

     V tomto měsíci strážníci Městské policie Řevnice využili možnost zápůjčky již 

opraveného přístroje na měření rychlosti o Obecní policie Vestec a ve dnech 7. a 8. 11. 2016 

provedli měření rychlostí v obci Všenory (ul. K. Mašity a U Silnice) a v Řevnicích ( 

V Souhradí a Čs. Armády), kde jsme na ulici Čs. Armády naměřili nevětší překročení 

povolené rychlosti v obci a to 72 km/h. 

 

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci listopadu zjištěno celkem 62 přestupků, 

z toho 60 přestupků v dopravě (47-Řevnice, 9-Všenory, 4-Lety) a 2 přestupky porušením 

Nařízení města Řevnice (volné pobíhání psů).  

     Bylo vypsáno celkem 45 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (35-

Řevnice, 6-Všenory, 4-Lety), byly nalezeni a předání majitelům dva volně pobíhající psi (1-

Řevnice, 1-Všenory) a v rámci přijatých oznámení strážníci řešili celkem 33 oznámení. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 49 blokových pokut v celkové 

částce 13.300,- Kč (34/7.900,- Kč- Řevnice, 12/4.800,- Kč Všenory, 3/600,- Kč Lety) 

 

           

 

               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 měsíci prosinci se budou strážníci Městské policie Řevnice zaměřovat i nadále ve všech 

obcích na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to 

zejména na správné parkování (parkování na chodnících, na zeleni – obecní i komunikační, 

parkování v zákazech stání a zastavení, parkování v protisměru a parkování bez parkovacího 

kotouče na nám. Krále Jiřího z Poděbrad), budou se zaměřovat na dodržování veřejného 

pořádku a nočního klidu a zejména pak na rušení veřejného pořádku používáním zábavné 

pyrotechniky. 

 

     Závěrem mi dovolte, abych touto cestou za moji osobu i za všechny mé podřízené 

strážníky Městské policie Řevnice, popřál Všem občanům klidné, veselé a spokojené 

prožití Vánočních svátků a do roku 2017, aby tento rok přinášel radost, spokojenost a 

vše co si budete přát ve Vašem osobním i pracovním životě. 

      

 

  
 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 


