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                                                                         V Řevnicích dne 2. ledna 2018 
 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc prosinec 2018 

 
V měsíci prosinci se strážníci Městské policie Řevnice zaměřili zejména na dodržování veřejného pořádku a 

nočního klidu, neboť tak, jak se blížil konec roku 2018 zvyšovala se i možnost porušování právních norem. 

Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům bylo vrchním strážníkem rozhodnuto neřešit případné zjištění 

porušení zákona v rámci přestupkového jednání pokutami v příkazním řízení, ale pouze upozorněním, neboť 

zjištěná jednání nevykazovala takový stupeň společenské škodlivosti, aby byla věc řešena jako přestupek. 

Z tohoto důvodu strážníci v prosinci 2018 neuložili žádnou pokutu v příkazním řízení a ušetřili tak občanům 

peníze na dárky pro svoje rodiny. 

Strážníci se v prosinci podíleli na zajištění bezpečnosti účastníků „Svatomartinského“ lampionového průvodu 

Od zámečku, přes park Havlíčkovy sady až na nám. Palackého a dále pak na „Pekelném“ lampionovém průvodu 

z nám. Palackého do lesního divadla, kdy na děti cestou čelo několik čarodějných zastávek a v lesním divadle 

pak čerti, anděl a sv. Mikuláš. 

Konec roku byl strážníky pojat zejména v rámci dozoru nad bezpečnostní osob a majetku, a tak strážníci 

prováděli kontroly zaparkovaných vozidel u nákupních středisek, kontroly rekreačních oblastí a ve spolupráci 

s PČR kontroly v rámci BESIP. 

V rámci spolupráce s pracovníky městských lesů bylo městskou policií přistoupeno i ke kontrolám výjezdových 

účelových komunikací z okolních lesů za účelem odhalování případných krádeží Vánočních stromků. 

 

V prosinci strážníci prověřovali celkem 33 přijatých oznámení od občanů, týkajících se žádostí o pomoc, 

spolupráci, či oznámení možných protiprávních jednání. V katastru obce Lety strážníci spolupracovali při 

odchytu dvou koní, kteří utekli ze svého výběhu, V katastru města Řevnice odchytili jednoho zatoulaného psa a 

rovněž tak v obci Lety strážníci ve dvou případech strážníci odchytávali zatoulané psi. Všichni byli následně 

předáni svým majitelům. 

 

Od ledna 2019 se strážníci Městské policie Řevnice opět vrátí ke svým povinnostem v rámci dodržování 

místního dopravního značení a k dozoru nad dodržování obecných povinností plynoucích ze Zákona o provozu 

na pozemních komunikacích, zaměří se na kontroly sběrných míst tříděného odpadu, kde odkládáním odpadků 

mimo sběrné nádoby dochází k porušování Zákona o odpadech a na další činnosti plynoucích strážníkům ze 

Zákona o obecní policii. 

Od 1.1.2019 je v platnosti již i Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná Třabaň, kde strážníci budou rovněž 

vykonávat svoji činnost dle úkolů plynoucích z této smlouvy. 

 

 

                                                                                                                       Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                Bc. Jiří Dlask 
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