
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 2. ledna 2017 

 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za rok   2016 

 

 

 

     Činnost městské policie Řevnice byla v roce 2016 zahájena v počtu dvou strážníků, kdy 

postupem času byl početní stav navýšen na celkový stávající počet 4 strážníků. 

     Rovněž tak činnost městské policie byla ponejprv zahájena v domovském městě Řevnice, 

kdy v prvním čtvrtletí byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o spolupráci s obcí Všenory a 

koncem roku i s obcí Lety.  (Dnem 1. ledna 2017 začala městská policie činnost v obci 

Jíloviště). 

      Strážníci v roce 2016 zaměřili svoji činnost zejména na zajišťování místních záležitostí 

veřejného pořádku při pořádání kulturních a společenských akcích, na dodržování zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to konkrétně na nesprávné parkování 

osobních motorových vozidel na Palackého náměstí, v prostoru autobusové zastávky v ulici 

28. Října a na parkování na chodníku v okolí nádraží ČD Řevnice, na dodržování veřejného 

pořádku a občanského soužití, na dodržování Obecně závazných vyhlášek a Neřízení obcí a 

na další činnost plynoucí z ust. § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

     Činností strážníků městské policie bylo v roce 2016 zjištěno celkem 693 přestupků, z toho 

612 přestupků v dopravě (152 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení, 27 přestupků bylo 

postoupeno na Odbor přestupků MěÚ Černošice k dalšímu projednání, 96 přestupků bylo 

v rámci věcné příslušnosti městské policie vyřešeno domluvou. U dalších 337 přestupků, 

v dopravě, jejichž vyřízení není dle ust. § 86, písmene e) zákona č. 200/1990 Sb. 

v kompetenci strážníků městské policie bylo rovněž vyřízeno domluvou (jízda bez 

příslušného osvětlení mot. vozidel, jízda bez pásů, používání mob. telefonů a pod.). Dále bylo 

zjištěno 7 Přestupků proti majetku, 54 Přestupků proti veřejnému pořádku, 12 Přestupků proti 

občanskému soužití, 8 Přestupků proti životnímu prostředí a 17 přestupků porušením Obecně 

závazné vyhlášky a Nařízení obce. 

      Bylo vypsáno celkem 257 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku a 

řešeno celkem 27 nálezů zaběhlých psů,  které se všechny podařilo předat majitelům. 

     V rámci přestupkového řízení bylo uloženo celkem 168 blokových pokut v celkové částce 

40.500,- Kč. 

 

               Městská policie Řevnice 
                 nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 64, 252 30 Řevnice 
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      Policii ČR bylo předáno celkem 6 poznatků k páchání možné trestné činnosti včetně 

informace  vedoucí k objasnění případu poškození Vánočního stromu na nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad. 

     Všichni strážníci absolvovali Kurz první pomoci v rámci dvou dvanácti hodinových služeb 

pod odborným dozorem lékařského personálu TRANSHOSPITAL Plus a  služební vozidlo 

městské policie bylo v rámci vzájemné spolupráce vybaveno ze strany výše uvedeného 

TRANSHOSPITAL Plus odpovídajícím zdravotnickým materiálem. 

     V rámci pravidelných kontrol dětských hřišť a míst s častým pohybem občanů bylo 

nalezeno a odborně zlikvidováno celkem 9 injekčních stříkaček s jehlami. 

     Bylo zjištěno založení celkem 3 černých skládek, kdy ve dvou případech se podařilo zjistit 

jejich pachatele a zjištěny 4 autovraky, které se podařilo odklidit na náklady jejich majitelů. 

 

     Strážníci se v roce 2016 rovněž zaměřili na zjišťování komunikačních závad, kdy zjištěné 

nedostatky byly předány Městskému úřadu Řevnice k jejich nápravě. 

 

     Ve sedmi případech strážníci spolupracovali v rámci zásahů Integrovaného záchranného 

systému při dopravních nehodách, při ohrožení životního prostředí v rámci likvidace 

nalezeného sudu v Berounce s neznámým obsahem a rovněž se podíleli na několika případech 

odchytu domácího zvířectva, a to jak koní, krav a ovcí, tak i při odchytu dvou zaběhlých pávů 

v kat. obce Všenory. 

 

     Jako vrchní strážník Městské policie Řevnice musím hodnotit celkovou činnost strážníků 

během roku 2016 velmi pozitivně, a to jak za jejich osobní, tak i profesionální přístup k plnění 

svých povinností.  

     Negativně lze hodnotit (vzhledem k početnímu stavu čtyř strážníků a množství plněných 

povinností) nemožnost zajistit výkon služby po dobu 24 hodin, což by se dalo napravit 

uzavřením dalších Veřejnoprávních smluv s okolními obcemi, nebo navýšení počtu 

odpracovaných hodin v obcích,  se kterými má již město Řevnice Veřejnou právní smlouvu 

uzavřenu a tím navýšit početní stav minimálně na 6 strážníků. 

 

     V roce 2017 budou strážníci Městské policie Řevnice pokračovat ve své činnosti jako 

doposud s tím, že se budou více zaměřovat a volné pobíhání psů, na přestupky v dopravě 

v rámci místních úprav dopravního značení, na odhalování černých skládek a autovraků, a na 

další činnost v rámci zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ku spokojenosti 

spoluobčanů tak jako v roce 2016. 

      
            
 

                                                                                                                         Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

        

 

 

             

 


