Městská policie Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 64, 252 30 Řevnice
tel.: 773837230, e-mail: mp.revnice@revnice.cz

V Řevnicích dne 1. června 2017
Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
k rukám starosty města
252 30 Řevnice
Vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc květen 2017
V měsíci květnu se strážníci podíleli na zajištění klidného průběhu kulturních a společenských akcí
Majáles 2017 a Festival piva.
Mimo tyto akce se strážníci zaměřili na další odstavená vozidla, která již splňovala podmínky pro
označení „autovrak“ a tak se podařilo odstranit další takovéto vozidlo z ulice Tyršova. Další činnost
strážníků byla i nadále zaměřována na nesprávné parkování, dodržování veřejného pořádku a nočního
klidu, na výskyt závadových osob v místech kam chodí maminky s dětmi a to zejména v parku
Havlíčkovy sady, nám. Krále Jiřího z Poděbrad a parku u „Zámečku“.
V katastru obce Lety se strážníci podíleli na zajištění kulturní akce „Pohádkový les“ a „Májové
slavnosti“, zaměřili svoji činnost na kontroly zájmových osob, kontrolu cyklostezky, na kontrolu
veřejného pořádku a nočního klidu a kontrolu míst, kde by mohlo docházet k poškozování obecního
majetku.
Ve Všenorech se strážníci začali mimo jiné zaměřovat i na divoké táboření na břehu Berounky a na
vjíždění vozidel na soukromé zatravněné pozemky v její blízkosti, kontrolovali možný pohyb
zájmových osob v rekreačních osadách a v rámci BESIP prováděli dozor nad průjezdy nákladních
vozidel nad 7,5 t ve směru od obce Dobřichovice a v rámci možného narušování veřejného pořádku a
nočního klidu prováděli kontroly restauračních zařízení.
V katastru obce Jíloviště se strážníci i nadále zaměřovali na parkování vozidel v místech, kde je to
zakázáno, na kontroly možného narušování veřejného pořádku a nočního klidu, na volný pohyb psů
bez vodítka a košíku uvnitř obce a na kontrolu obecního hřbitova.
Činností strážníků městské policie bylo v měsíci květnu zjištěno celkem 44 přestupků, z toho 40
přestupků v dopravě (35-Řevnice, 2-Všenory, 3-Jíloviště) a 4 přestupky dle ust. §46/1 porušením
Nařízení města Řevnice a obce Jíloviště (volně pobíhající psi) – 2x Řevnice, 2x Jíloviště.
Bylo vypsáno celkem 24 Výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (21-Řevnice, 3 Všenory), kdy 4 tyto zjištěné dopravní přestupky (špatné parkování) byly vyřešeny domluvou.
Za měsíc duben bylo na Odbor přestupků MěÚ Černošice postoupeno celkem 7 Oznámení o
dopravním přestupku (majitelé vozidel, kteří se nedostavili k podání vysvětlení na základě Výzvy pro
nepřítomného pachatele dopravního přestupku).
V měsíci květnu strážníci prověřovali celkem 49 přijatých oznámení od občanů týkajících se
žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání.
V rámci blokového řízení bylo strážníky uloženo celkem 17 blokových pokut v celkové částce
3.000,- Kč (14/2.500,- Kč – Řevnice a 3/500,- Kč – Jíloviště).
V měsíci červnu budou strážníci zajišťovat hudební akce ROCKOVÝ SLUNOVRAT a PORTA
2017 a rovněž tak budou zajišťovat bezpečný průběh kulturní a společenské akce „Královský pochod“.

Vzhledem k nastávajícímu prázdninovému období, kdy do našeho kraje opět zavítají zahraniční turisté
a to zejména zahraniční školní mládež, která bude ubytována zejména v kempech JEKA budou
strážníci zaměřovat svoji na možné narušování veřejného pořádku a nočního klidu, na prodej alkoholu
a tabákových výrobků osobám mladším 18 let a na základě novely „Tabákového zákona“ i na
dodržování zákazu kouření v místech, kde je to zákonem č. 65/2017 Sb. zakázáno.
V měsíci červnu již opět začaly v Lesním divadle společenské a kulturní akce, při kterých dochází
k parkování vozidel diváků před vjezdy na soukromé pozemky a tak se činnost strážníku obrátí i do
těchto zájmových oblastí.
Bude docházet k častějším kontrolám parku Havlíčkovy sady a ostatních lokalit, kde by mohlo
docházet k výskytu zájmových osob.

Vrchní strážník MP Řevnice
Bc. Jiří Dlask

