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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30  Řevnice 

                                                              V Řevnicích dne 1. července 2018 
Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc červenec 2018 
 

     Dětem začali prázdniny a tím se změnilo i zaměření činnosti strážníků městské policie. V tomto sledovaném období byla 

naše činnost více zaměřována na dodržování veřejného pořádku, nočního klidu (zejména v okolí restauračních zařízení), na 

podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 ti let a na kontroly řidičů s podezřením na požití alkoholických nápojů 

a jiných návykových látek před jízdou  

s motorovým vozidlem. 

     Strážníci se v tomto měsíci rovněž podíleli na zabezpečení posledního dne hudebního festivalu PORTA 2018, na 

zajištění cyklistického závodu „Kolo pro život – Karlštejn Tour“ a na zajištění klidného průběhu hudebního festivalu 

ROCKABILLY CZ Rumble, při kterém nabídli všem účastníkům provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu ještě 

před nastoupením do svých motorových vozidel nebo na své motocykly. Tuto možnost využilo celkem 32 účastníků, kdy 

sedm řidičů mělo pozitivní dechovou zkoušku, kterou opakovali až do doby, kdy jejich poslední zkouška na alkohol byla 

negativní. 

     Vzhledem k letnímu období a možnosti přítomnosti zájmových osob v naší turistické lokalitě, byly hlídky zaměřeny na 

prevenci kriminality a na kontroly míst, kde by se mohl nacházet závadový materiál v podobě injekčních jehel a stříkaček 

(těmito kontrolami nebyl nalezen a zajištěn žádný závadový materiál). 

     V katastru obce Lety se činnost strážníků zaměřovala na chování cyklistů a chodců v obytné zóně v ulici Na Víru, kde 

dle poznatků mělo docházet k narušování občanského soužití mezi cyklisty a chodci. 

      Ve sledovaném období měsíce července strážníci prověřovali celkem 46 přijatých oznámení od občanů, týkajících se 

žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 

     V rámci dozoru nad dodržováním místního dopravního značení bylo zjištěno celkem 25 dopravních přestupků, kdy bylo 

vystaveno celkem 13 Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku  (13x Řevnice). 

     Na Odbor přestupků MěÚ Černošice bylo postoupeno celkem 15 Oznámení o dopravním přestupku, neboť majitelé 

vozidel, kterým bylo Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku vloženo za stěrač vozidla, se k vyřízení 

svého přestupkového jednání na služebnu Městské policie Řevnice nedostavili. 

     V rámci příkazního řízení bylo strážníky uloženo celkem 14 pokut v celkové částce 3.300,- Kč (11/2.700,- Kč Řevnice, 

1/200,- Kč Všenory a 2/400,- Kč  Jíloviště). 

     Ve spolupráci s PČR Obvodní oddělení Mníšek pod Brdy bylo spolupracováno na odhalení pachatele založení černé 

skládky a v katastru obce Všenory bylo prováděno šetření ke třem autovrakům, u kterých se podařilo zjistit osobu majitele a 

autovraky jsou postupně likvidovány. Na Správu silnic a komunikací byl strážníky zaslán jedem komunikační poznatek 

týkající se poškození části komunikace ul. Třebaňská v kat. města Řevnice.  

     V katastru obce Všenory byla nalezena volně se pohybující fenka, která byla následně předána osobě majitele. 

     Na měsíc srpen 2018 neplánují strážníci Městské policie Řevnice žádné změny oproti činnosti v měsíci červenci, jen 

rozšíří svoje zaměření na klidný průběh kulturní akce „Lesní slavnosti divadla – Dejvické divadlo“, které proběhnou 

v Lesním divadle v Řevnicích. 

      

                                                                                                              vrchní strážník MP Řevnice   

                                                                                                                     Bc. Jiří Dlask 
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