
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 1. dubna 2017 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc březen 2017 

 

 
     V měsíci březnu se strážníci Městské policie Řevnice již opět věnovali své běžné činnosti, se 

zvýšeným zaměřením na kontrolu míst s kontejnery na domácí tříděný odpad, a to zejména za NS 

COOP ul. Mníšecká a ul. Rovinská v kat. města Řevnice s využitím instalovaných záznamových 

zařízení, kontrolovali volné pobíhání psů a na základě začínající rybářské sezony dohlíželi i na čistotu 

v okolí Berounky a parkování vozidel na veřejné zeleni. 

     V kat obce Lety se pak strážníci zaměřovali na pohyb „bezdomovců“ v okolí centra obce, na 

základě upozornění občanů strážníci provedli několik opakovaných kontrol řidičů ke zjištění alkoholu 

při jízdě a dle žádosti představitelů obce se strážníci zaměřili i na zvýšený noční dozor v rámci 

prevence kriminality. 

      V obcích Všenory a Jíloviště se městská policie zaměřovala zejména na parkování v místech, kde 

je to zakázáno, na průjezdy nadměrných vozidel a na rušení veřejného pořádku a nočního klidu se 

zvýšeným zaměřením na restauraci Na Staré Rychtě v kat. obce Všenory. 

     Strážníci Městské policie Řevnice zajišťovali  spolupráci s Rybářským svazem Řevnice a 

s Povodím Vltavy při úniku kalů do Berounky z Čističky odpadních vod, zpracovávali případ 

poškození dopravního značení v obci a spolupracovali s Policií ČR OOP Řevnice při objasňování 

trestné činnosti „Poškození cizí věci“ a krádeže sadby stromků z lesní školky. 

     Dne 20. března 2017 proběhlo v kat. města Řevnice a v kat. obce Všenory měření rychlosti 

radarem, kdy v obci Všenory bylo zjištěno překročení povolené rychlosti u tří řidičů a v kat. města 

Řevnice, v ulici V Luhu a v ulici ČS. armády, nebylo zjištěno po dobu tří hodin žádné porušení zákona 

č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích překročením rychlosti. 

     Strážníci se rovněž zaměřovali a budou zaměřovat na výskyt vozidel, které plně, či částečně splňují 

podmínky autovraku, na které umisťují výzvy k jejich odstranění a pomalu se tak daří tato  vozidla  

odstraňovat. 

      

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci březnu zjištěno celkem 60 přestupků, z toho 56 

přestupků v dopravě (48-Řevnice, 3-Všenory, 5-Jíloviště) a 3 přestupků porušením Nařízení města 

Řevnice (volné pobíhání psů) a 1 přestupek proti majetku. 

Bylo vypsáno celkem 38 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (38-Řevnice, 1 - 

Jíloviště), kdy 7   dopravních přestupků bylo vyřízeno domluvou.  

     Bylo nalezeno a odchyceno celkem 5 volně pobíhající psů (3-Řevnice, 1-Všenory 

a 1 Lety). 

          Za měsíc březen bylo na Odbor přestupků MěÚ Černošice postoupeno celkem 10 Oznámení o 

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

nepřítomného pachatele dopravního přestupku) a na Přestupkovou komisi MěÚ Řevnice byly 

postoupeny celkem 2 přestupky. 
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     V měsíci březnu strážníci prověřovali celkem 44 přijatých oznámení od občanů a v rámci 

blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 26 blokových pokut v celkové částce 8.100,- Kč 

(19/3.800,- Kč – Řevnice, 3/3.500,- Všenory a 4/800,- Kč – Jíloviště). 

     Jak nám již káže tradice, měsíc duben je Měsíc bezpečnosti a tak pracovní činnost strážníků bude 

zaměřena zejména na bezpečnost.  Nejen na Bezpečnost a plynulost v silničním provozu, což je 

doménou zejména Policie ČR, ale na bezpečnost všeobecně. Máme mezi sebou přestárlé osoby, děti a 

jiné ohrožené skupiny, které mohou být dnes a denně v hledáčku kriminálně závadových  osob.  

     Strážníci zaměří svoji činnost do míst, kam chodí maminky s dětmi, kde je mohou obtěžovat 

závadové osoby, do okolí škol a parků a na další zájmová místa. V rámci dopravy bude opětovně 

zapůjčen přístroj na měření rychlosti a noční hlídky se budou soustředit na narušování veřejného 

pořádku a nočního klidu. 

 

 

      

                                                                                                                 Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                            Bc. Jiří Dlask 

 

 

 

             

 


