
 
 

                                                                                            V Řevnicích dne 3. července 2017 

 

 

Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

k rukám starosty města 

252 30  Řevnice 

 

 

Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc červen 2017 

 

 

     V měsíci červnu se strážníci Městské policie Řevnice podíleli na zajištění hladkého 

průběhu kulturních a společenských akcí ROCKOVÝ SLUNOVRAT, Pochod Karla IV a 

PORTA 2017, spolupodíleli se na zajištění bezpečnosti osob a vozidel při likvidaci kalamitní 

situace při přívalovém dešti, prováděli kontroly restauračních zařízení a jejich okolí v rámci 

novelizace zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

a na základě požadavku OÚ Lety prováděli kontrolu průjezdu vozidel ulicí Karlštejnká v kat. 

obce Lety, kam je vjezd povolen na základě povolení OÚ Lety. 

     Vzhledem k blížícímu se prázdninovému období bylo ze strany strážníků přistoupeno 

k zapůjčení přístroje na měření rychlosti vozidel, které proběhlo dne 26.6.2017  na území 

města Řevnice a obcí Lety, Všenory a Jíloviště. 

     Na základě podnětů občanů se strážníci zaměřili i na pohyb zájmových osob na kat. města 

Řevnice a dle našich možností jsme se snažili eliminovat tyto osoby, aby z jejich strany 

nedocházelo k narušování veřejného pořádku.    

     Činností strážníků městské policie bylo v měsíci červnu zjištěno celkem 62 přestupků, 

z toho 61 přestupků v dopravě (19-Řevnice, 34-Lety, 6-Všenory, 2-Jíloviště) a 1 přestupek 

proti majetku, který spáchal neznámý pachatel. Celkem bylo odchyceno a předáno majitelům 

6 psů (2 Řevnice, 2 Lety, 1 Všenory a 1 Jíloviště). Bylo vypsáno celkem 14 Výzev pro 

nepřítomného pachatele dopravního přestupku (13-Řevnice, 1 - Všenory), kdy 2 tyto zjištěné 

dopravní přestupky (špatné parkování v Řevnicích) byly vyřešeny  domluvou.  

               Za měsíc červen byly na Odbor přestupků MěÚ Černošice postoupeny celkem 2 

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

na základě Výzvy pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku). 

     V měsíci červnu strážníci prověřovali celkem 45 přijatých oznámení od občanů týkajících 

se žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 

     V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 47 blokových pokut v celkové 

částce 11.400,- Kč (6/1.400,- Kč – Řevnice, 34/6900,-Kč – Lety, 5/2.700,- Kč Všenory a 

2/400,- Kč – Jíloviště). 

 

Vzhledem k prázdninovému období, kdy je jako každoročně předpoklad, že bude docházet 

k narušování veřejného pořádku a nočního klidu došlo ze strany městské policie k úpravě 

výkonu služby na měsíc červenec, kdy strážníci budou sloužit převážně v době od 16:00 

hodin do 24:00 hodin a v denní době budou přítomni pouze v úředních dnech a mimořádně i 
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ve dnech, kdy již vzhledem k početnímu stavu nedokážeme zajistit noční výkon služby 

v počtu dvou strážníků. 

     Strážníci výkon služby zaměří do okolí restauračních zařízení, do míst s častým výskytem 

zájmových osob, do okolí kempu JEKA a dále budou vykonávat činnost dle požadavků 

jednotlivých oznamovatelů. 

     Vzhledem k novele zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích probíhá schvalovací 

řízení nové vyhlášky Města Řevnice se zaměřením na volné pobíhání psů, a tak se strážníci 

zaměří i na tuto problematiku, kterou již budou moci řešit v rámci příkazního řízení blokovou 

pokutou. 

 

                                                                               Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                        Bc. Jiří Dlask 

                             

      
      
 


