
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. února 2017 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  leden 2017 

 

     V lednu 2017 se strážníci městské policie i nadále zaměřovali na dodržování zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na dodržování veřejného pořádku a 

nočního klidu. 

      První měsíc roku 2017 strážníky nejvíce zaměstnávaly případy volně pobíhajících psů, 

kdy pouze za tento měsíc bylo odchyceno celkem 9 psů, kdy 8 pejsků bylo po uhrazení pokuta 

předáno svým majitelům a 1 pes musel být umístěn do útulku, neboť se do současné doby 

nepodařilo zjistit jeho majitele. Jedná se o černého křížence Labradora, který se asi 10 dní 

pohyboval v první polovině měsíce ledna po Řevnicích. 

      Ve spolupráci s Policií ČR byl zajišťován veřejný pořádek v kat. obce Lety při pořádání 

hudebního vystoupení hudební skupiny v restauraci Na Staré Poště. 

       Strážníci se rovněž při zamrzání Berounky zaměřovali na pohyb osob na dosud 

nezpevněném ledě, kdy mohlo hrozit jejich proboření. 

      Od ledna 2017 začali strážníci Městské policie Řevnice vykonávat svoji činnost na 

základě Veřejnoprávní smlouvy i v obci Jíloviště. 

 

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci lednu zjištěno celkem 60 přestupků, 

z toho 52 přestupků v dopravě (47-Řevnice, 5-Jíloviště) a 8 přestupků porušením Nařízení 

města Řevnice (volné pobíhání psů). 

Bylo vypsáno celkem 36 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (36-

Řevnice), kdy 2 dva dopravní přestupky byly vyřízeny domluvou. Bylo nalezeno a odchyceno 

celkem 10 volně pobíhající psů (9-Řevnice, 1-Všenory, 1-umístěn do útulku). 

     V měsíci lednu strážníci prověřovali celkem 37 přijatých oznámení. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 26 blokových pokut v celkové 

částce 5.500,- Kč (20/4.000,- Kč – Řevnice, 1/200,- Kč – Všenory, 5/1.300,- Kč – Jíloviště). 

 

     Vzhledem k okolnosti, že strážníci městské policie přijímají značnou část oznámení ve 

dnech, kdy vzhledem k početnímu stavu 4 strážníků čerpají náhradní volno (soboty a neděle) 

budeme se snažit od měsíce února zajišťovat výkon služby i v těchto dnech v době od 07:00 

hodin do 19:00 hodin.  

     Následně čas ukáže, jak budeme výkon služby upravovat dle potřeb obyvatel, 

starostů obcí, vývoje bezpečnostní situace a početnímu stavu strážníků.   
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                                                                                                                 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 
 

        
 

mailto:mp.revnice@revnice


 

 

 

             

 


