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Město Řevnice 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30 Řevnice                                                                          V Řevnicích dne 5. února 2020 

 

 

 

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc leden 2020 

 

     V měsíci lednu 2020 se strážníci mimo běžnou pravidelnou činnost věnovali i kontrolám 

osob a vozidel, zejména se zaměřili na parkování u nádraží ČD Řevnice, kde již byly ukončeny 

práce na rekonstrukci přednádraží.  Proběhlo jednání ohledně dopravní situace před prvním 

stupněm Základní školy v Řevnicích, řešení stále hledáme. Dne 8. ledna 2020 byl nahlášen 

nález předmětu připomínajícího ruční granát v rekonstruované budově Městského úřadu 

Řevnice. Naštěstí se ukázalo, že se jednalo o cvičný granát, který nebyl nebezpečný.  

 

     V měsíci lednu 2020 strážníci prověřovali celkem 27 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 37 

dopravních přestupků. V 32 případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 

spáchání přestupku (23x Řevnice, 8x Všenory, 1x Hlásná Třebaň), 16 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, 5 přestupků bylo vyřešeno domluvou. Odboru 

přestupků Městského úřadu Černošice byly za měsíc leden oznámeny celkem 3 přestupky 

v dopravě. 

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

vrácen majiteli. Řešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení.  

      V obci Hlásná Třebaň byl řešen jeden případ volného pohybu psa, po odchycení vrácen 

majiteli.  

      V katastru města Řevnice byly řešeny tři případy volného pohybu psů, kteří byli vráceni 

svým majitelům. Jeden případ řešen blokovou pokutou v příkazním řízení pro porušení 

vyhlášky města.  

     Za měsíc leden bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 18 pokut v celkové částce 

4.500,- Kč (12/3.000,- Kč Řevnice, 3/600,- Všenory, 2/400,- Kč Jíloviště, 1/500,-Kč Lety). 

      

     V měsíci únoru 2020 se strážníci zaměří na kontroly rekreačních oblastí, ve kterých by 

mohlo docházet k vloupání do rekreačních objektů zájmovými osobami a na kontrolu lokalit 

s možným výskytem těchto zájmových osob. Zvýšená hlídková činnost bude prováděna ve 

všech lokalitách spadajících do působnosti Městské policie Řevnice jako prevence vloupání do 

rodinných domů.  
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Dále budeme kontrolovat dodržování místního dopravního značení, zejména se zaměříme na 

prostor před nádražím ČD Řevnice.  Dle požadavků obcí budeme zajišťovat kulturní akce, které 

v měsíci únoru souvisejí s oslavami Masopustu a budeme zajišťovat další místní záležitosti 

veřejného pořádku. 

 

 

                                                                                                                   Bc. Jiří Dlask 

                                                                                                        vrchní strážník MP Řevnice 

 

 

 


