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Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
V Řevnicích dne 1. června 2018
Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc červen 2018
V červnu 2018 se strážníci Městské policie Řevnice podíleli na zajištění a zabezpečení hudebního festivalu „ROCKOVÝ
SLUNOVRAT“, na klidném a bezpečném průběhu kulturně společenské akce „Průvod Karla IV“, na sportovně společenské
akci „Pohni s Lety“, na zajištění bezpečnosti účastníků závodu Nordic Walking Challenge, kterého se mimo jiné účastní i
tělesně postižení závodníci a v neposlední řadě i zajištění hudebního festivalu PORTA 2018.
Mimo tyto akce se strážníci opětovně zaměřovali na dodržování dopravního značení a dodržování zákona 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích, na kontroly míst, kde dochází k výskytu zájmových osob, na dodržování vyhlášek
města a obcí a v neposlední řadě i na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let.
Ve spolupráci s Policií ČR Obvodní oddělení Řevnice, se strážníci podíleli na předcházení páchání trestné činnosti na
odhalování případů požívání alkoholických nápojů před a během jízdy.
V měsíci červnu strážníci poskytovali v několika případech první pomoc občanům s následným přivoláním osob do
odborné péče RZS.
Ve sledovaném období měsíce června strážníci prověřovali celkem 43 přijatých oznámení od občanů, týkajících se
žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání.
V rámci dozoru nad dodržováním místního dopravního značení bylo vystaveno celkem 52 Vyrozumění o oznámení
podezření ze spáchání přestupku (49x Řevnice, 3xVšenory), v Příkazním řízení byl řešen 1 případ porušení Vyhlášky města
o volném pohybu psů a 3 případy znečištění veřejného prostranství.
Na Odbor přestupků MěÚ Černošice bylo postoupeno celkem 8 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 25 pokut v celkové částce 4.400,- Kč (17/2.800,- Kč Řevnice,
2/400,- Kč Všenory a 6/1.200,- Kč Jíloviště).
Na měsíc července strážníci plánují zaměřit svoji činnost ve městě Řevnice zejména na dodržování veřejného pořádku a
nočního klidu v okolí zájmových restauračních zařízení, u nově otevřeného občerstvení Kolna, v parku Havlíčkovy sady a
v okolí kempů JEKA.
V obci Lety pak na kontroly turistických odpočivadel, kde se schází zájmová mládež a dochází zde k poškozování
obecního majetku a na žádost představitelů obce na narušování občanského soužití mezi chodci, cyklisty a řidiči v rámci
pohybu těchto subjektů v obytné zóně po ulici Na Víru.
V obci Všenory na možné divoké táboření a rozdělávání ohňů ve volné přírodě, na průjezdy nákladních vozidel nad 7,5 t
po ulici K. Mašity a na narušování občanského soužití v rekreačních oblastech.
V obci Jíloviště pak bude i nadále pokračováno v kontrolách dodržování Zákazu zastavení před cukrárnou Stáňa na ulici
Pražská, v kontrolách obecního majetku a v dalších činnostech dle požadavku obce.
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