
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. března 2017 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc  únor 2017 

 

 

     V měsíci únoru 2017 se strážníci zaměřovali zejména na nežádoucí a nebezpečný pohyb 

osob po zamrzlé Berounce, a to zejména v době prudké oblevy, na pohyb odtávajících 

ledových ker a sledovali pohyb vodní hladiny při odtávání ledu a sněhu. 

      Po zjištění výskytu ložiska Ptačí chřipky v kat. obce Hlásná Třebaň byli strážníci 

využíváni k provádění šetření u místních chovatelů domácí drůbeže s upozorněním na nutnost 

nahlásit počet chovaných kusů slepic a jiného domácího ptactva. 

     Ve spolupráci s HZS a členy dobrovolných hasičů okolních obcí se městská policie 

zúčastnila námětového cvičení záchrany tonoucího při proboření ledu, jeho vyproštění a jeho 

případné resuscitace. 

     Vzhledem k tomu, že od počátku roku 2017 se na území města Řevnice a obce Lety začalo 

vyskytovat velké množství „grafitů“, kdy autoři těchto sprejerských výtvorů ničí obecní i 

soukromé majetky začali strážníci ve zvýšené míře kontrolovat místa s jejich možným 

výskytem a spolupracují s Policií ČR na odhalení jejich autorů. 

     Strážníci městské policie se dále zaměřili na kontroly restauračních zařízení, kde prováděli 

kontrolu na přítomnost výherních a hracích automatů, neboť Vyhláškou města Řevnice jsou 

na celém území města výherní automaty zakázány.  

      

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci únoru zjištěno celkem 43 přestupků, 

z toho 38 přestupků v dopravě (34-Řevnice, 4-Jíloviště) a 5 přestupků porušením Nařízení 

města Řevnice (volné pobíhání psů). 

Bylo vypsáno celkem 24 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (24-

Řevnice), kdy 5   dopravních přestupků bylo vyřízeno domluvou.  

     Bylo nalezeno a odchyceno celkem 9 volně pobíhající psů (5-Řevnice, 2-Všenory 

a 2 Lety). 

     Vzhledem ke skutečnosti, že v katastru města Řevnice se jednalo stále o stejného psa byla 

celá záležitost postoupena na MěÚ Řevnice k projednání přestupku. 

     Za měsíc únor bylo na Odbor přestupků MěÚ Černošice postoupeno celkem 14 Oznámení 

o dopravním přestupku (majitelé vozidel, kteří se nedostavili k podání vysvětlení na základě 

Výzvy pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku) a na Celní úřad pro Středočeský 

kraj byl postoupen jeden poznatek na porušení Vyhlášky města o zákazu loterií a jiných 

obdobných her. 

     V měsíci únoru strážníci prověřovali celkem 53 přijatých oznámení. 

 

               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 blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 19 blokových pokut v celkové 

částce 4.700,- Kč (15/3.900,- Kč – Řevnice a 4/800,- Kč – Jíloviště). 

     V měsíci březnu se budou strážníci i nadále věnovat zejména odhalení pachatelů 

sprejerství, kdy v rámci možností bude v místech, kde by mohlo docházet k poškozování 

majetku, umístěn kamerový nebo obdobný systém. Strážníci se ve zvýšené míře zaměří na 

porušování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (nejen na 

nesprávné parkování), kdy z preventivních důvodů bude opět využívána zapůjčená technika 

k měření rychlosti motorových vozidel. 

 

      
                                                                                                                 Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                            Bc. Jiří Dlask 

 

 

 

             

 


