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1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Klecany je vypracována a předkládána pro potřebu
předání komplexních informací radě města o práci, celkovém vytýčení dalších úkolů městské
policie v krátkodobém horizontu.
Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např.
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů, aj).
2. Bezpečnostní situace města z pohledu MP Klecany
Bezpečnostní situace ve městě se oproti minulému hodnocenému období poněkud
zlepšila a to především v oblasti přestupků v dopravě na cestních komunikacích. Zatím co
v měsíci říjen bylo zjištěno 49 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném stání
nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci listopad jsme zaznamenali celkem
39 přestupků. Bylo to způsobeno především zvýšenou četností kontrolní činnosti v ulici
V Boleslavce a NÚDZ kde právě klienti, návštěvníci, ale i zaměstnanci NÚDZ nerespektují
vodorovné dopravní značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání a svislé dopravní
značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování mimo vyhrazená místa. Problémy se
vyskytovali i před restaurací Farm Table, kde hlavně v době oběda a večeří, hosté parkují na
komunikaci, čímž se dopouští přestupku proti ustanovení §25,čl 3.při stání vozidla musí zůstat
volný alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Navíc se
jedné o parkování v dost nepřehledném místě a riziko dopravní nehody v tom místě je vysoké.
Opět se objevili problémy s některými nezodpovědnými řidiči, kteří nerespektovali výzvu
Městské policie, aby se dostavili k řešení přestupku do 5 pracovních dnů na oddělení Městské
policie. Takových je za měsíc listopad celkem 18. Na všechny tyto provozovatele motorových
vozidel byl po zjištění jejich totožnosti z registru vozidel podán podnět na přestupkové řízení.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.
V měsíci listopad MP mimo jiné řešila
- dne 1.11. v 11.30 hod hlídka obdržela oznámení že Z Horních Kasáren panu Tučkovi
utekly 3 kozy. Hlídce se podařilo je odchytit až u samoobsluhy Kříž, kam si pro ně
přijel majitel s dodávkou. Hlídka společně s majitelem kozy naložila a odvezla do
Horních kasáren.
- dne 1.11. v 18.00 při běžné kontrolní činnosti hlídka zpozorovala na náměstí
Třebízského skupinu osob konzumujících alkohol v rozporu s městskou vyhláškou.
Hlídka osoby z místa vykázala a odňala osobám láhve s alkoholem.
- dne 5.11. v 11.30 hod hlídka obdržela oznámení o nálezu injekční stříkačky v prostoru
Dolní kasárna. Hlídka stříkačku odborně odebrala a odeslala ke zničení do
specializovaného zdravotnického zařízení.
- dne 9.11. v 20.30 hod přijala hlídka žádost o součinnost s prvosledem PČR při řešení
rvačky na ubytovně na Náměstí Třebízského. Hlídku na místě oslovil oznamovatel,
kterému z čela tekla krev. Oznámil, že se pohádal s romským párem (mužem a ženou s
dítětem) na ubytovně kvůli tomu, že po sobě neuklízejí. Přiznal, že ve vyhrocené
situaci a po vzájemných urážkách u nich před bytem vzal dřevěný deštník, který ležel
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vedle dveří a hodil jím po výše zmíněném páru. Romský muž onen deštník zdvihl a
udeřil jím pana oznamovatele do hlavy, čímž mu způsobil krvácivé poranění. V
průběhu vytěžování oznamovatele na místo dorazila hlídka PČR Odolena Voda
Výhled 211 a během další minuty ZZS č. 613. Společně s hlídkou PČR jsme na
ubytovně provedli šetření. Zjistilo se, že výše uvedené okolnosti události souhlasí.
Případ si převzala PČR Odolena Voda, která situaci klasifikovala jako oboustranný
přestupek. Oznamovatele odvezla ZZS 613 do nemocnice Bulovka ke kontrole, zda
nemá lehký otřes mozku.
dne 12.11. v 17.50 hod přijala hlídka žádost o součinnost od OD PČR při zabezpečení
prvotních úkonů u dopravní nehody dvou motorových vozidel v prostoru kruhového
objezdu Zdibsko. Hlídka na místě zkontrolovala zdravotní stav účastníků nehody a do
příjezdu nehodovky usměrňovala dopravu k zajištění bezpečnosti silničního provozu
dne 25.11. v 15.05 hod hlídka přijala oznámení, kde se oznamovatelka dotazovala
zda MP neprováděla odtah vozidla v ulici Topolová a jelikož hlídka žádný odtah
neprováděla, vzniklo důvodné podezření z krádeže vozidla. Šetřením na místě
nakonec hlídka po zjištění všech skutečností a okolností propátrala okolí a
pohřešované vozidlo bylo nalezeno ve vedlejší ulici, kam ho majitelka ve spěchu
zaparkovala a hledala ho na místě, kde běžně parkuje
dne 27.11. v 15.45 hod hlídka přijala oznámení že na kruhovém objezdu Zdibsko leží
v cestě překážka. Po příjezdu na místě hlídka zjistila, že zřejmě došlo k nárazu
nezjištěného vozidla do betonové bariéry kruhového objezdu a následnému ujetí od
místa nehody. Hlídka betonový prefabrikát odstrkala stranou tak, aby netvořil
překážku na pozemní komunikaci
dne 28.11. v 12.07 hod hlídka přijala podnět k prověření události která se stala dne
27.11.2019 Tohoto dne v čase 13:15 měl neznámý muž kolem 35 let fotit nějaké děti z
místní školy na autobusové zastávce U hřbitova ve směru do Prahy. Toto oznámení
bylo podáno rodiči jednoho z dětí, které měl dotyčný vyfotografovat. Hlídka proto
zajela do místní základní školy a spojila se s třídní učitelkou daného žáka, aby
vlastními slovy vypověděl co se opravdu událo. Žák nejen potvrdil celou událost ale i
vypověděl, že u toho bylo několik dalších žáků z různých tříd. Tito žáci byli všichni
vyzváni, aby celou událost popsali, přičemž bylo zjištěno, že někteří žáci si pána
vyfotili na mobil. Fotky byli dobrovolně zaslány formou mms na služební telefon.
Dále bylo zjištěno, že nikdo z dětí dotyčného pána nezná a před tím ho nikdy neviděli.
Případ byl předán PČR k dalšímu došetření.
dne 28.11. v 21.00 hod přijala hlídka oznámení z pizza stánku na autobusové zastávce
kde prodavačky měli zahlédnou údajného pána který dne 27.11.2019 měl fotit místní
děti na fotoaparát. Tento člověk měl nastoupit do autobusu číslo 374 směr Praha a
sednout si na pravou stranu ve směru jízdy a to v zadní části dopravního prostředku.
Hlídka vyrazila za zmíněným autobusem, který dostihla a za pomocí modrých majáků
a světelného znamení stop tento autobus zastavila. Řidič místního autobusu byl
požádán o strpení, z důvodu provedení služebního úkonu vůči jednomu z pasažérů. V
zadní části dopravního prostředku se nacházela osoba, která odpovídala popisu
podezřelé osoby, proto byla vyzvána, aby předložila doklad totožnost což bez odkladu
dobrovolně učinila. Muž, byl hlídkou upozorněn, že může být proti němu zahájeno
přestupkové, nebo trestní řízení. Poté, co byl pánovi vrácen občanský průkaz, bylo
povoleno řidiči autobusu odjet. Data osoby byla zaslána PČR.
dne 29.11. v 15.09 hod hlídka přijala oznámení o úniku plynu v ulici Na skalkách 254.
Šetřením na místě bylo zjištěno že plyn unikal ze skříňky hlavního rozvodu, bylo
slyšet hlasité syčení i na vzdálenost několika metrů. Hlídka proto informovala
havarijní servis Pražské Plynárenské Distribuce, která dorazila na místo v čase 15:50.
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dne 29.11. v 16.00 hlídka při běžné hlídkové činnosti zpozorovala mladíka, zjevně pod
vlivem alkoholu či návykových látek před restaurací Sportbar v ulici Na skalkách,
který se chová dosti podivně. Muž neměl v městě Kleiny trvalý, ani přechodný pobyt
proto byl z Klecan vykázán. Nakolik však tvrdil, že nemá už žádné peníze, ani na
autobus, byl z preventivních důvodů hlídkou převezen do místa jeho přechodného
pobytu na ubytovnu v Odoleně Vodě.
Spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS

Oblast spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS se intenzivně rozvíjí. MP Klecany
úzce spolupracuje s prvosledovými hlídkami PČR a to jak v oblasti lustrace osob a
motorových vozidel, tak především v součinnosti v terénu.
3. Spolupráce s občany a ostatními složkami veřejného života
Přítomnost MP vnímají občané Klecan vesměs pozitivně a často se obracejí na strážníky
s požadavky a podněty, které napomáhají zkvalitnění náplně práce strážníků. Na základě
podnětů občanů je upravována a rozšiřována hlídková činnost v zájmových prostorech a
zájmových časech. Občané se na nás obracejí i s vážnými problémy, které jim pomáháme
řešit odbornou radou i když nejsou v naší kompetenci.
Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny
podněty a oznámení občanů,
4. Materiální a technické vybavení
Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení
především preventivních opatření.
Závěr
Jsem přesvědčen, že MP je právoplatným útvarem samosprávy a partnerem IZS v
oblasti bezpečnosti obyvatel. Vynikající podpora starosty, vedení města a obyvatel, je
nedílnou součásti a pomocí ke zkvalitnění služeb MP veřejnosti.

Za MP Klecany: Ing. Milan Fischer.
Vedoucí strážník

