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Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc září 2018 
 

     Začátkem školního roku 2018-2019 se strážníci opět zaměřují na dozor u přechodů pro chodce v okolí 

Základních škol a to v obci Všenory a městě Řevnice. Strážníci v měsíci září zajišťovali rodinnou akci 

v kat. města Řevnice Hravě a zdravě a v kat. obce Všenory společenskou akci Jablkobraní. 

Dále se podíleli na likvidaci spadlých stromů a větví při vichřici Fabienn, v rámci spolupráce s PČR 

zajišťovali dopravní nehodu na ul. ČS. armády a ve spolupráci s HZS Řevnice likvidovali únik provozních 

kapalin v ulici Sportovní.  

     Ve třech případech byl strážníky převzat nález, a to konkrétně nález peněženky, batohu a mob. telefonu, 

kdy činností strážníků se ve všech případech podařilo zjistit osobu majitele. 

     V měsíci září se již opětovně strážníci zaměřovali na dodržování místního dopravního značení a ve 

spolupráci s PČR spolupracovali při odhalování možných jízd řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 

     Ve sledovaném období měsíce srpna strážníci prověřovali celkem 68 přijatých oznámení od občanů, 

týkajících se žádostí o pomoc, spolupráci, či oznámení možných protiprávních jednání. 

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

celkem 53 dopravních přestupků, kdy bylo vystaveno celkem  53 Vyrozumění o oznámení podezření ze 

spáchání přestupku  (47 x Řevnice, 6 x Všenory), byl zjištěn 1 přestupek Proti majetku (Le) – krádež 

v obchodním domě BILLA a 1 přestupek proti zákonu o odpadech – založení černé skládky v Řevnicích. 

     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 

a na Odbor Životního prostředí MěÚ Černošice byl postoupen jeden přestupek proti zákonu o odpadech. 

     V září strážníci odchytili celkem 3 zatoulané psy (1x Řevnice, 1x Jíloviště, 1x Lety), spolupracovali při 

odchytu jednoho zatoulaného hada a do záchranné stanice předali jednoho zraněného ptáka. 

     V rámci příkazního řízení bylo strážníky uloženo celkem 22 pokut v celkové částce 4.100,- Kč 

(13/2.400,- Kč Řevnice, 1/300,- Kč Lety, 1.800,- Kč Všenory a 3/600,- Kč  Jíloviště). 

     Vzhledem k uzavírce ulice Komenského – Třebaňská, kdy se předpokládá zvýšení parkování 

motorových vozidel v okolních ulicích budou strážníci co nejvíce nápomocni majitelům vozidel trvale 

bydlících v uzavřené oblasti, kdy výkon služby bude zaměřen zejména na kontroly zde zaparkovaných 

vozidel i v  noční době.  

    Další činnost strážníků Městské policie Řevnice bude zaměřována na kontroly sběrných míst tříděného 

domácího odpadu, kdy jsou zjišťovány opakující se případy odkládání odpadu mimo sběrné nádoby, čímž 

se občané dopouštějí přestupku proti zákonu o odpadech, na hladkém průběhu Komunálních voleb 2018 a 

na oslavách 100 výročí vzniku republiky. 

      

                                                                                                                   vrchní strážník MP Řevnice   

                                                                                                                           Bc. Jiří Dlask 
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