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Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za rok 2019 

 

 

     V roce 2019 strážníci prověřovali celkem 531 přijatých oznámení od občanů, týkajících se 

žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 

     V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu strážníci odhalili celkem 590 

dopravních přestupků. V 479 případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 

spáchání přestupku (361x Řevnice, 93x Všenory, 16x Lety, 9x Hlásná Třebaň), 360 přestupků 

bylo vyřešeno blokovou pokutou v rámci příkazního řízení na místě nebo následně blokovou 

pokutou v příkazním řízení, kdy se přestupce dostavil na služebnu MP Řevnice na základě 

Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku. Odboru přestupků Městského úřadu 

Černošice bylo za rok 2019 oznámeno celkem 164 přestupků v dopravě a 4 přestupky byly 

oznámeny odboru přestupků Městského úřadu v Berouně. 28 přestupků bylo řešeno domluvou. 

      Za rok 2019 bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 405 pokut v celkové částce 

92.400,- Kč (258/56.400,- Kč Řevnice, 93/21.100,- Kč Všenory, 16/3.800,-Kč Hlásná Třebaň, 

27/8.900,-Kč Lety, 11/2.200,-Kč Jíloviště). 

      V rámci činnosti MP Řevnice byly zjištěny čtyři skutky, které vykazovaly znaky trestného 

činu. Tyto události byly předány Policii ČR. Strážníci asistovali u 15 dopravních nehod a 

předali devět komunikačních poznatků na zlepšení dopravního značení nebo odstranění závad 

na komunikacích. 

      V katastru města Řevnice bylo řešeno 29 případů volného pohybu psů, psi vráceni 

majitelům, dva psi umístěni do útulku. Komisi veřejného pořádku Městského úřadu Řevnice 

bylo předáno jedno podezření ze spáchání přestupku založením černé skládky, tři přestupky 

proti občanskému soužití, jeden přestupek proti veřejnému pořádku a dva přestupky proti 

majetku. Správnímu odboru Městského úřadu Řevnice byly oznámeny dva přestupky proti 

zákonu o odpadech. Stavebnímu úřadu Řevnice byl předán jeden poznatek na možné 

protiprávní jednání. Odboru životního prostřední byla předána tři podezření ze spáchání 

protiprávního jednání. 

      V katastru obce Lety bylo řešeno 10 případů volného pohybu psů, osm psů vráceno 

majitelům, dva psi umístěni do útulku. V obchodech Billa a Lidl byli odhaleni čtyři pachatelé 
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krádeže zboží. Odboru životního prostřední bylo předáno jedno podezření ze spáchání 

protiprávního jednání. 

      V obci Hlásná Třebaň bylo řešeno 15 případů volného pohybu psů, vráceni majitelům. 

V obci se strážníci zaměřili na parkování vozidel U Kapličky a na dodržování zákazu vjezdu 

cyklistů na lávku přes Berounku. 

      V katastru obce Všenory bylo řešeno 10 případů volného pohybu psů, vráceni majitelům, 

dále byl proveden odchyt tří koz, které se pohybovaly na pozemku mateřské školy. Několikrát 

byli odchyceni a vráceni do ohrady koně u chatové osady Montana. Odboru životního 

prostřední bylo předáno jedno podezření ze spáchání protiprávního jednání. 

      V obci Jíloviště byly řešeny dva případy volného pohybu psů, vráceni majitelům. V obci se 

strážníci zaměřili zejména na parkování vozidel v ulici Pražská. 

 

      

      

        

 

                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

                                                                                                        vrchní strážník MP Řevnice 

 

 

 


