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Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za celý rok 2018 

 
 

     Rok 2018 byl v práci strážníků Městské policie Řevnice plný změn, a to jak v personálním 

obsazení, tak i v rámci výkonu pracovních činností.  V lednu byl doplněn početní stav, kdy k městské 

policii nastoupila paní Veronika Matoušková s dlouholetou zkušeností u Městské policie Praha, ale 

hned v únoru nás opustila slečna Marika Kubíkové, které se podařilo úspěšné složení přijímacího 

řízení k Policii ČR. 

    V obcích Lety a Jíloviště došlo k navýšení počtu odpracovaných hodin, které strážníci byli nuceni 

odpracovat na úkor výkonu služby ve městě Řevnice.  

     Od srpna byl opět doplněn početní stav strážníků o pana Milana Knoblocha, který se po 16 letech 

výkonu služby ve vězeňském zařízení rozhodl o menší změnu, a tak po absolvování kurzu strážníka od 

měsíce října začal plně fungovat u naší městské policie. 

     V roce 2018 se strážníci v Řevnicích i ve všech obcích, se kterými má Město Řevnice uzavřenu 

Veřejně právní smlouvu podíleli na zabezpečení hladkého průběhu a bezpečnosti účastníků 

pořádaných sportovních, kulturních, ale i dalších společenských akcích, spolupracovali s Policií ČR 

v rámci odhalování pachatelů trestné činnosti a odhalování řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu a 

jiných návykových látek. Ve spolupráci s HZS Řevnice se podíleli na zabezpečování míst 

mimořádných událostí, ve třech případech poskytli neodkladnou první pomoc před příjezdem 

zdravotníků, ve školských a předškolních zařízeních uskutečnili několik přednášek pro naše děti a ve 

spolupráci s Českým rybářským svazem Řevnice se podíleli na kontrolách výkonu rybářského práva, 

na kontrolách dodržování čistoty na březích vodních toků, zákazu rozdělávání ohňů a divokého 

táboření. 

 

     V roce 2018 strážníci prověřovali celkem 497 přijatých oznámení od občanů, týkajících se žádostí 

o pomoc, spolupráci, či oznámení možných protiprávních jednání, zdokumentovali celkem 456 

přestupků (z toho 414 přestupků porušením zákona 361/2000 S., o provozu na pozemních 

komunikacích, 1 přestupek porušením Zákona o lesích, 6 Přestupků proti majetku, 7 přestupků 

porušením Zákona o odpadech, 2 Přestupky proti občanskému soužití, 11 přestupků porušením 

Vyhlášky města nebo obce (vyhláška na volný pohyb domácích zvířat), 14 Přestupků proti veřejnému 

pořádku (znečišťování veřejného prostranství) a jeden přestupek porušením Zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. 

     V rámci činnosti strážníků při dozoru nad dodržováním zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích bylo zjištěno celkem  367 dopravních přestupků, kdy nepřítomným řidičům 

bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku  ve všech případech bylo 

strážníky vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku ((296 – Řevnice, 17 – 

Lety, 54 – Všenory). 

     V rámci svých činností strážníci odchytli, nebo jim bylo předáno celkem 52 zatoulaných psů (21 – 

Řevnice, 11 – Lety, 11 – Všenory, 9 – Jíloviště), kdy všechny psi se podařilo i za pomoci občanů 

spolupracujících s MP v rámci Facebooku předat oprávněným osobám. 

mailto:mp.revnice@revnice.cz


     Na Odbor přestupků MěÚ Černošice nebo k jinému správní orgánu (Odbor životního prostředí 

nebo přestupkové komise) bylo postoupeno celkem 128 zjištěných přestupků. 

     Řešení přestupků v příkazním řízení bylo strážníky uloženo celkem 281 pokut v celkové částce 

72.200,- Kč (Řevnice – 179/38.300,- Kč,  Lety – 27/14.200,- Kč, Všenory – 43/10.100,- Kč, Jíloviště - 

32/9.600,- Kč). 

 

     Od 1. ledna 2019 vešla v účinnost Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná Třebaň, kde budou 

strážníci vykonávat svoji činnost plynoucí z této uzavřené smlouvy, ale bohužel v prvním čtvrtletí 

roku 2019 opět na úkor hodin, které měli strážníci odpracovat ve městě Řevnice.  

     V prvním čtvrtletí roku 2019 plánuje Město Řevnice nákup druhého služebního vozidla a rozšíření 

početního stavu městské policie minimálně o jednoho nového strážníka, který by posílil výkon služby 

ve městě Řevnice. 

      Činnost hlídek bude v roce 2019 podřízena požadavkům starostů jednotlivých obcí, neboť zatím, 

co do roku 2017 velel městské policii jen starosta města, kde byla městská policie zřízena, od 1.1.2018 

velí strážníků všichni starostové obcí, kde strážníci vykonávají svoji činnost na základě uzavřených 

veřejnoprávních smluv.  

     Z tohoto důvodu nelze dopředu plánovat žádné bezpečnostní akce nebo opatření, a proto hlídky 

budou vykonávat svoji činnost, tak, jak to upravuje Zákon o obecní policii a dle vývoje 

bezpečnostních situací v jednotlivých obcích. 

 
                                                                                                                       Vrchní strážník MP Řevnice 

                                                                                                                                Bc. Jiří Dlask 

                  

                                                                                                                                                                                                                   

 


