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Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc srpen 2018 
 

Vzhledem k vysokým letním teplotám a vzhledem k vyhlášení nebezpečí vzniku požárů v rámci Středočeského kraje se 

strážníci Městské policie Řevnice zaměřili v měsíci srpnu zejména na kontroly míst, kde v minulosti docházelo ze strany 

turistů a jiných návštěvníků lesů k rozdělávání ohňů, na kontroly přístupových lesních cest, kde strážníci upozorňovali 

osoby vstupujících do lesů na zákaz kouření a rozdělávání ohňů a následně i na kontroly dalších míst s možností vzniku 

požárů se zaměřením na možné táboření, či jiné aktivity s předpokladem rozdělávání ohňů u řeky Berounky, ale i na jiných 

sledovaných místech. 

Měsíc srpen je již dlouhodobě spojen s Lesními slavnostmi, které jsou pořádány v areálu Lesního divadla Řevnice, a tak 

strážníci v rámci plánovaných divadelních představení prováděli pravidelné kontroly dodržování Zákazu vjezdu k Lesnímu 

divadlu a zákazu parkování vozidel v lesním prostoru v okolí Lesního divadla, která měla od Městského úřadu Řevnice 

vystaveno povolení k vjezdu (herci, pořadatelé). 

Strážníci se dále zaměřovali na rušení nočního klidu v okolí restauračních zařízení a ubytování JEKA, 

na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let a dále pak na kontroly dodržování Zákazu zastavení v ulici 

Karlštejnská u městské pláže a na kontrolu dodržování čistoty na samotné městské pláži. 

Ve sledovaném období měsíce srpna strážníci prověřovali celkem 55 přijatých oznámení od občanů, týkajících se žádostí o 

pomoc, spolupráci, či oznámení možných protiprávních jednání. 

V rámci snížení činnosti strážníků při dozoru nad dodržováním místního dopravního značení bylo zjištěno jen 14 

dopravních přestupků, kdy bylo vystaveno celkem 7 Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku  (3x 

Řevnice, 4x Všenory), kdy ostatní zjištěné přestupky byly vyřešeny na místě v rámci příkazního řízení. 

Na Odbor přestupků MěÚ Černošice bylo postoupeno celkem 7 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 a na Obecní úřad Lety bylo postoupeno jedeno 

podezření ze spáchání přestupku porušením Obecně závazné vyhlášky (zakázané vypouštění splaškové vody). 

V srpnu strážníci odchytili celkem 5 zatoulaných psů (1x Všenory, 4x Řevnice), kdy všechny psi se podařilo ve spolupráci 

s občany vrátit oprávněným osobám. Ve třech případech byli majitelé psů vyřešeni v příkazním řízení za porušení Obecně 

závazné vyhlášky. 

Strážníci dále řešili případ ztráty peněženky, která byla nalezena v parku Havlíčkovy sady, kdy se 

po provedených úkonech  podařilo zjistit osobu majitele a nález mu v pořádku předat. 

V rámci příkazního řízení bylo strážníky uloženo celkem 10 pokut v celkové částce 2.000,- Kč (6/1.200,- Kč Řevnice, 

1/200,- Kč Lety a 3/600,- Kč  Jíloviště). 

Měsícem září se již činnost strážníků městské policie vrací do zaběhlých kolejí, kdy se opět začneme věnovat dodržování 

místního dopravního značení, kontrolám míst určených pro odkládání  domácího tříděného odpadu, dozoru u školských 

zařízení a pokud se podaří zapůjčit přístroj na měření rychlosti využijeme tuto možnost k namátkových kontrolám 

dodržován rychlosti na sledovaných úsecích. 

 

      

                                                                                                                   vrchní strážník MP Řevnice   

                                                                                                                          Bc. Jiří Dlask 
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