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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30 Řevnice                                                                          V Řevnicích dne 1. dubna 2020 

 

 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc březen 2020 

 

     V měsíci březnu 2020 vykonávali strážníci svou činnosti dle aktuální bezpečnostní situace 

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky. Zejména dohlíželi na 

dodržování veřejného pořádku, nošení roušek na veřejnosti, dodržování zákazu shlukování 

osob, uzavření restaurací. V rámci hlídkové činnosti byla prováděna prevence kriminality 

v chatových osadách.  

    Městská policie se spolu s pracovníky městského úřadu, místními skauty a dalšími 

dobrovolníky podílela na distribuci látkových roušek seniorům v Řevnicích. 

 

     V měsíci březnu 2020 strážníci prověřovali celkem 35 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 24 

dopravních přestupků. V 23 případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 

spáchání přestupku (22x Řevnice, 1x Hlásná Třebaň), 15 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, 8 přestupků bylo vyřešeno domluvou. Odboru přestupků 

Městského úřadu Černošice bylo za měsíc březen oznámeno celkem 6 přestupků v dopravě. 

     V katastru obce Jíloviště byl řešen jeden případ volného pohybu psa, který byl po odchycení 

vrácen majiteli, vyřešeno blokovou pokutou v rámci příkazního řízení.  

      V katastru města Řevnice byl řešen jeden případ volného pohybu psa, vrácen majitelce. 

Dále byl u prodejny Žabka kontrolován muž, který se zde nevhodně choval. 

     Za měsíc březen bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 17 pokut v celkové částce 

3.000,- Kč (15/2.600,- Kč Řevnice, 1/200,- Všenory, 1/200,- Kč Jíloviště). 

           

   V měsíci dubnu 2020 se strážníci opět zaměří na kontroly dodržování nařízení vlády v rámci 

nouzového stavu a dle aktuální bezpečnostní situace budou řešit požadavky obcí.  

 

       

 

 

                                                                                                   Veronika Matoušková 

                                                                                                vrchní strážník MP Řevnice 

mailto:mp.revnice@revnice.cz

