
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 2. května 2017 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc duben 2017 

 

 
     V měsíci dubnu se strážníci Městské policie  Řevnice zaměřili na kontrolu dlouhodobě odstavených 

vozidel, kdy u třech z nich bylo konstatováno, že se jedná o vozidla trvale vyřazená z provozu na 

pozemních komunikacích splňující podmínky pro označení vozidla jako autovrak.. Na základě šetření 

se podařilo odstranit nepojízdné vozidlo z nám. Krále Jiřího z Poděbrad, druhé vozidlo, které je 

odstaveno v lesním prostoru pod Lesním divadlem by mělo být odstraněno do 10. května 2017 a třetí 

vozidlo, které stojí pod chodníkem vedoucím z ulice ČS. armády k městskému hřbitovu bude 

odstraněno, z důvodu dlouhodobé nemoci majitele, začátkem měsíce června 2017. 

     Strážníci se rovněž zaměřili na černé skládky, které vznikají na veřejných prostranstvích, kdy je 

k odhalení pachatele využíváno i záznamové zařízení, na základě kterého se podařilo objasnit případ 

znečištění veřejného prostranství a založení černé skládky za NS COOP ul. Mníšecká ze dne 

28.4.2017, kdy pachatel odloženého domácího odpadu svůj nepořádek z místa následně uklidil. I tak 

bude za své jednání projednám komisí veřejného pořádku MěÚ Řevnice. 

     Strážníci se v měsíci dubnu zapojili do zajištění bezpečnosti osob při pořádání společenské a 

kulturní akce „MORANA“, zajišťovali hladký průběh „Pálení čarodějnic“, kdy se ve spolupráci 

s občany a Policií ČR strážníkům podařilo nalézt  pohřešovaného mladíka, který z akce nedorazil zpět 

do místa svého trvalého bydliště. 

     Strážníci se rovněž spolupodíleli na řádném zajištění bezpečnosti diváků a všech účastníků 

cyklistického maratonu „Kolo pro život“. 

     V obcích Lety, Všenory a Jíloviště se strážníci stejně jako v Řevnicích zaměřovali na dodržování 

místního dopravního značení, veřejného pořádku a nočního klidu, ne čistotu na veřejných 

prostranstvích a v neposlední řadě ve spolupráci s Policií ČR na preventivní činnost se zaměřením na 

předcházení trestné činnosti a páchání přestupků. 

    V obci Všenory strážníci zajišťovali dopravní omezení při manipulaci a odvozu sochy sv. Václava 

v ulici. K. Majera a asistovali při v rámci dalších dopravních omezení při výkopových pracech na ulici 

K. Mašity. 

    

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci dubnu zjištěno celkem 46 přestupků, z toho 43 

přestupků v dopravě (40-Řevnice, 1-Všenory, 2-Jíloviště), 1 přestupek proti majetku,  1 přestupek dle 

ust. § 47/1, písm. e) a písmene i)  proti veřejnému pořádku a 1 přestupek dle ust. §46/1 porušením 

Nařízení města Řevnice. 

Bylo vypsáno celkem 17 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (16-Řevnice, 1 - 

Všenory), kdy 6 těchto zjištěných   dopravních přestupků (špatné parkování) bylo vyřízeno domluvou.  

     Byly zjištěny celkem 3 případy zatoulaných psů (2 – Řevnice, 1 – Lety), kdy všichni pejsci byli 

předání svým majitelům. 

 

               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


          Za měsíc duben bylo na Odbor přestupků MěÚ Černošice postoupeno celkem 8 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 byl 

postoupen celkem 1 přestupek. 

     V měsíci dubnu strážníci prověřovali celkem 46 přijatých oznámení od občanů týkajících se žádostí 

o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 16 blokových pokut v celkové částce 

3.500,- Kč (14/3.100,- Kč – Řevnice a 2/400,- Kč – Jíloviště). 

      

     Měsíc květen bude rovněž ve znamení zajišťování různých kulturních a společenských akcí, 

dopravních uzávěr a obdobných činností se zaměřením na bezpečnost jejich účastníků a účastníků 

silničního provozu. 

     I v tomto měsíci se budou strážníci zaměřovat na dodržování místního dopravního značení, na 

dodržování veřejného pořádku a nočního klidu a dále pak budou pokračovat ve vyhledávání a 

odstraňovaná všech závad, které nepříznivě ovlivňují vzhled obcí. 

     Bude i nadále využíváno záznamových zařízení na všech zájmových místech a upozorňujeme proto 

občany, že za znečištění veřejného prostranství jim může být uložena pokuta do výše 20.000,- Kč  

 a za založení černé skládky jim může být uložena  pokuta až do výše 50.000,- Kč. 

 

      

                                                                                                                 Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                            Bc. Jiří Dlask 

 

 

 

             

 


