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Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice

V Řevnicích dne 2. prosince 2019

Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc listopad 2019
Strážníci se v měsíci listopadu opět zaměřili na dozor u přechodů pro chodce v katastru města Řevnice
a v okolí Základní školy v obci Všenory, kde dohlíželi na bezpečnost dětí přecházejících komunikace a
dětí pohybujících se v okolí škol, ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Mořinka zajišťovali
bezpečnost účastníků myslivecké naháňky, která proběhla na katastrálním území obce Hlásná Třebaň,
zajišťovali bezpečnost účastníků průvodu připomínající Listopadové události roku 1989, ve spolupráci
s organizátory spolupracovali při zajištění účastníků a diváků cyklistického závodu „Kolo pro život“ a
poslední den v měsíci zajišťovali bezpečnost účastníků „Mikulášského průvodu“ k Lesnímu divadlu.
Strážníci dále ve spolupráci s Policií ČR realizovali přednášku pro děti v Základní škole Řevnice
na téma šikana, jak jí rozpoznat, řešit a předcházet.
V měsíci listopadu 2019 strážníci prověřovali celkem 29 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 48
dopravních přestupků. V 34 případech bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání
přestupku (25x Řevnice, 8x Všenory, 1x Hlásná Třebaň), 17 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 měsíc listopad oznámeno celkem 22 přestupků
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 byly kontrolovány dvě zájmové osoby, dále byly řešeny čtyři případy volného
pohybu psů, po odchycení vráceni majitelům. Řešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení.
V katastru obce Všenory byly řešeny dva případy volně pobíhajících psů, oba vráceni majiteli, dále
byl proveden odchyt tří koz, které se pohybovaly na pozemku mateřské školy.
V katastru města Řevnice byly řešeny čtyři případy volného pohybu psů, psi vráceni majitelům.
Komisi veřejného pořádku Městského úřadu Řevnice byl oznámen jeden přestupek proti veřejnému
pořádku. Provedeno pátrání po pohřešované osobě, osoba nalezena.
Za měsíc listopad bylo v rámci příkazního řízení uloženo celkem 28 pokut v celkové částce 5.700,Kč (16/3.200,- Kč Řevnice, 7/1.200,- Kč Všenory, 4/1.100,-Kč Hlásná Třebaň, 1/200,-Kč Lety).
V měsíci prosinci se strážníci zaměří na kontroly rekreačních oblastí, ve kterých by mohlo docházet
k vloupání do rekreačních objektů zájmovými osobami, na kontrolu lokalit s možným výskytem těchto
zájmových osob a na kontrolu majetku fyzických i právnických osob a na kontroly výjezdů z okolních

lesů v rámci možných krádeží vánočních stromků. Dále budeme sledovat dodržování místního
dopravního značení a dle požadavků obcí budeme zajišťovat kulturní akce, které jsou pořádány
v nadcházejícím adventním období, jakož i další místní záležitosti veřejného pořádku.
vrchní strážník MP Řevnice
Bc. Jiří Dlask

