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Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
V Řevnicích dne 1. února 2019
Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc leden 2019
Od ledna 2019 začali strážníci Městské policie Řevnice vykonávat svoje pracovní činnosti v obci Hlásná
Třebaň, kde jsme se postupně seznamovali s touto novou obcí a s její problematikou.
Vzhledem k nepříznivému počasí se strážníci často věnovali kontrolám sjízdnosti místních a krajských
komunikací, kdy v rámci výkonu služby předali Krajské správě komunikací několik podnětů k protažení a
posypu silnic v obci Lety, Jíloviště a Řevnice
V katastru obce Hlásná Třebaň strážníci zajistili likvidaci dvou uhynulých lišek, s představiteli obce podnikli
první kroky k odstranění celkem tří autovraků a předali několik poznatků, a to k opravě houpačky dětského
hřiště, k opravě obrubníku u místní komunikace a k opravě výmolů na komunikaci v obci Rovina.
V katastru obce Lety bylo s Policií ČR spolupracováno při dopadení pachatele krádeže okapových svodů a
jízdního kola, zajišťovali se dvě vážné dopravní nehody, kdy strážníci usměrňovali provoz a stavěli objezdovou
trasu pro osobní dopravu, zajistili likvidaci nálezu uhynulé srny a ve spolupráci s Krajskou správou komunikací
řešili opravu vyvrácené dopravní značky na hlavní komunikaci ul. Pražská.
V obci Všenory pomáhali řidičce, která si zabouchla klíče od vozidla uvnitř vozu, kde bylo v dětské
autosedačce usazeno její několika měsíční dítě.
V Řevnicích pak strážníci pomáhali při nehodě motorkáře, podnikli první administrativní kroky k odstranění
dvou autovraků a zajistili ve spolupráce s provozovateli odstranění dalších dvou nepojízdných vozidel vykazující
znaky autovraku, které se podařilo odstranit.
Nad městským hřbitovem pomáhali při zahnání osmi koní, kteří utekli z ohrady a volně se pohybovali po
komunikaci ve směru na Svinaře, na základě podnětu od spoluobčanů odhalili pachatele založení černé skládky
v ul. Alšova v rámci nočního výkonu služby zadrželi pachatele přečinu „Maření úředního rozhodnutí a
vykázání“, který řídil motorové vozidlo, ač měl vysloven Zákaz řízení.

V měsíci lednu 2019 strážníci prověřovali celkem 39 přijatých oznámení od občanů, týkajících se
žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních jednání.
V rámci dozoru nad dodržováním místního dopravního značení bylo vystaveno celkem 28 Vyrozumění
o oznámení podezření ze spáchání přestupku (21 x Řevnice, 7 x Všenory).
V rámci příkazního řízení byly uloženy dvě pokuty za porušení Vyhlášky města Řevnice – volný pohyb
psů v zastavěné oblasti bez vodítka a náhubku, strážníci celkem odchytili a předali majitelům celkem 12
zaběhlých psů (2 x Řevnice, 7 x Lety, 1x Jíloviště a 2 x Hlásná Třebaň) a do Komise veřejného pořádku
MěÚ Řevnice bylo předáno jedno podezření ze spáchání přestupku – založení černé skládky.
V rámci příkazního řízení bylo strážníky uloženo celkem 16 pokut v celkové částce 3.100,- Kč
(12/2.300,- Kč Řevnice, 1/200,- Kč Lety a 3/600,- Kč Všenory).
V měsíci únoru 2019 se budou strážníci i nadále věnovat sjízdnosti komunikací, dozoru nad
dodržováním místního dopravního značení, kontrolám se zaměřením na výskyt autovraků a dlouhodobě
nepojízdných vozidel, kdy budou podniknuty kroky k jejich odstranění, a tak jako v minulosti se strážníci
opět začnou zaměřovat na zvýšený dozor na čistotu sběrných míst tříděného domácího odpadu.
Vrchní strážník MP Řevnice
Bc. Jiří Dlask

