
 
 

                                                                                            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 měsíc  prosinec 2016 

 

     Měsíc prosinec 2016 se již i v práci strážníků městské policie Řevnice rovněž nesl v duchu 

předvánoční atmosféry a s tím i v duchu starostí, které toto období přináší. 

Strážníci se již tolik nezaměřovali na přestupky v dopravě, ale zejména na kontroly u      

Nákupních středisek, kde by mohlo docházet ke krádežím věcí z motorových vozidel a k 

drobným krádežím osobních věcí (zejména kabelky a peněženky), na kontroly rekreačních 

oblastí se zaměřením na předcházení krádeží vloupáním do rekreačních chat a následně i na 

kontrolu dodržování veřejného pořádku se zaměřením na mládež, která se již viděla při 

oslavách příchodu roku 2017 a snažila se provádět generální nácvik v používání zakoupených 

petard. 

 

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci prosinci zjištěno celkem 32 přestupků, 

z toho 28 přestupků v dopravě (21-Řevnice, 6-Všenory, 1-Lety), 1 přestupek Proti majetku 

a 3 přestupky porušením Nařízení města Řevnice (volné pobíhání psů). 

Bylo vypsáno celkem 18 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (16-

Řevnice, 2-Všenory), byly nalezeni a předání majitelům 4 volně pobíhající psi (3-Řevnice, 1-

Všenory) a strážníci prověřovali celkem 29 přijatých oznámení. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 7 blokových pokut v celkové 

částce 1.300,- Kč (Řevnice). 

     Strážníkům městské policie se podařilo ve spolupráci se starostou města zjistit poznatky 

vedoucí k odhalení pachatelů poničení Vánočního stromu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, 

která byly předány Policii ČR, která věc prověřovala jako přečin Poškození cizí věci a přečin 

Výtržnost. 

     Již od prvních dnů v roce 2017 se činnost strážníků městské policie vrátí opět do 

normálních pracovních činností, kdy se budeme opět zaměřovat na dodržování zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na dodržování místní úpravy 

dopravního značení a na dodržování Obecně závazných vyhlášek a Nařízení obcí. 

     Vzhledem k nárůstu případů volně pobíhajících psů se strážníci změří i na tuto 

problematiku a majitele psů upozorňujeme, že tyto prohřešky budeme řešit v rámci blokového 

řízení. 

     Od 1. ledna 2017 strážníci MP Řevnice rozšiřují svojí činnost o obec Jíloviště, se kterou 

město Řevnice uzavřelo Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci. 

 

 
                                                                                                                 Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                            Bc. Jiří Dlask 

 

               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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