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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 nijak zásadně
nezměnila. Přesto že Městská policie plnila úkoly ve ztížených podmínkách z důvodu čerpání
řádných dovolených kdy strážníci sloužili v jednočlenných hlídkách v 16ti hodinových
směnách, tak aby nebyl nijak narušen běžný chod Městské policie. Městská policie řešila
především přestupky v dopravě na cestních komunikacích,
spáchaných především
nerespektováním vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání
a svislého dopravního značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování mimo vyhrazená místa.
V měsíci červenec bylo zjištěno 16 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném
stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci.
Dne 24.7. jsme na základě stížnosti občanů opětovně provedli dopravně bezpečnostní akci
v ulici Do kaštan se zaměřením na porušování Zákona 361/2000 Sb, o provozu na pozemních
komunikacích a to konkrétně na §25 čl.3 „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy“ a § 53, odst.2 „Jiní účastníci provozu na
pozemních komunikacích než chodci nesmějí užívat chodník“. Jednalo se především o stání
na chodníku před prodejnou masa. Je nám známo, že některé reakce občanů jsou veskrze
záporné, ale zákon hovoří jednoznačně a pokud se situace nevyřeší místní úpravou, je MP
podle zákona povinna danou situaci řešit, jinak sama porušuje zákon.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. Objevili se jednotlivé případy
vandalství jako například zlomení dvou stromků na ulici Čsl. armády, nebo sprejerské výtvory
v prostoru školy na vstupních dveřích pavilonů. Objasňování takových případů je hodně
složité, protože často chybí svědci a oznamovatelé v některých případech podají stížnost
písemně a nevolají přímo na linku MP. Velmi by nám pomohla v objasnění mnoha přestupků,
ale i trestné činnosti instalace kamerového systému především v exponovaných částech města.
V měsíci červenec MP mimo jiné řešila :
- dne 4.7. ráno bylo zjištěno, že v ulici Čsl. Armády neznámý vandal ulomil dva
vzrostlejší stromky a ohnul značku hlavní silnice v úrovni skauta – před křižovatkou.
Vše nasvědčovalo tomu, že pachatel směřoval pravděpodobně k ubytovnám
v kasárnách. Hlídka zjišťovala na ubytovně, jestli náhodou na kamerách není vidět
někoho kdo by se tam pohyboval okolo brány u obalovny 3.7 mezi 23 hodinou až do
5-6 ráno, ale nepodařilo se získat vyhovující záznam.

dne 5.7. v 9.00 jsme obdrželi oznámení o vniknutí na soukromý pozemek v prostoru
usedlosti Zdibsko s cílem ukrást hříbě. Hlídka šetřením na místě zjistila poškození
ohradníků a zajistila stopy u obvodové zdi v místě, kde se pachatelé snažili hříbě
dostat přes zděný plot, které tímto utrpělo mnohočetné odřeniny a drobná zranění.
Jelikož se jednalo podezření ze spáchání trestného činu, byl případ předán PČR
- dne 6.7. 2018 v odpoledních hodinách přijala hlídka oznámení od občana, že mu cizí
vozidlo blokuje vjezd na jeho pozemek na adrese Nad Rychtou 94. Hlídka se dostavila
na místo v 17.25 a kontaktovala se s oznamovatelem, který se dostavil na místo.
Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o spáchání přestupku dodávkovým vozidlem VW,
RZ 7SO 0485 šedomodré barvy. Jednalo se o přestupek podle Zákona 361/2000 Sb o
provozu na pozemních komunikacích,
§ 25.čl.3 „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy“ a
§ 27. čl.1, písm.n „Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z
polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,“
Hlídka pořídila fotodokumentaci a mezitím se k vozidlu dostavili dvě osoby, z nichž
jedna se identifikovala jako řidič vozidla. Jednalo se o občana Ukrajiny. Při kontrole
předložených dokladů bylo zjištěno, že výše uvedený nemá platné vízum pro ČR, dále
jeho řidičské oprávnění nesplňovalo zákonné podmínky podle Zákona 361/2000 Sb o
provozu na pozemních komunikacích §105,čl.1, písm. h o údajích zapisovaných do
řidičského průkazu, kde neměl uveden datum platnosti řidičského průkazu.
Jmenovaný odmítal věc řešit na místě a neustále se vymlouval, že vozidlo je majitele
firmy, pro kterou pracuje a on že za nic neodpovídá.
Hlídka provedla další šetření a obhlídku vozidla, kde bylo zjištěno, že vozidlo je
nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích. U vozidla nebyla provedena emisní
kontrola a unikal z něho olej, o čemž svědčili četné olejové skvrny pod vozidlem.
Z technického osvědčení byl zjištěn provozovatel vozidla a ze zjištěných skutečností
vyplynulo důvodné podezření ze spáchání přestupků provozovatele vozidla podle
Zákona 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích :
§10, čl.1 Provozovatel vozidla nesmí
a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo,
které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,2)
c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,
§ 125f čl.1 Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10
nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány
povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená
tímto zákonem.
Vzhledem k tomu, že nemohla být situace řešena na místě. Byla záležitost
oznámena v souladu s ustanovením § 10, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sbb., o obecní
policii. ve znění pozdějších předpisů, na Městský úřad Klecany,
- dne 9.7. v odpoledních hodinách hlídka přijala oznámení že se v ulici Na vinici
pohybují osoby, které nabízejí služby v oblasti energetiky. Hlídka na místě zadržela a
ztotožnila čtyři muže, které vykázala z katastru města Klecany
- dne 10. 7. 2018 v 10:26 hlídka přijala oznámení od PČR Odolena Voda, že
v ubytovně v ulici Dolní Kasárna 978, vyhrožuje muž s nožem sebevraždou. Na místo
hlídka dorazila v čase 10:30.
Po chvíli vyjednávání a výzvě hlídky, muž odložil nůž, kterým se poranil třemi
řeznými ranami na břiše a na levém předloktí. Dále měl zranění na hlavě, které si
-

-

-

přivodil, když si o hlavu rozbil lahev od piva. Jako příčinu svého jednání uvedl, že se
rozešel s přítelkyní, se kterou čekají dítě.
Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, vůz číslo 613, dorazila na místo v čase
10:40. Muž nejprve odmítal ošetření a nastoupit do vozu ZZS, ale posléze se mu
podařilo domluvit a začal spolupracovat. Na výzvu hlídky k prokázání totožnosti dle §
12, odst.2, písm. e), zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů předložil občanský průkaz.
Dále hlídka společně s hlídkou PČR Odolena Voda 211 a na její žádost zajišťovala
místo činu dle § 15, odst.2, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní polici do příjezdu
Kriminální policie Brandýs nad Labem, která dorazila v čase 12:00 a případ si
převzala.
V rámci celé akce nebyly použity donucovací prostředky, přesto že v první fázi zásahu
měla hlídka služební zbraně v pohotovosti.
dne 16.7. před 9:00 hodinou dorazil na služebnu muž, který se představil a uvedl, že
včera večer, tj. 13.7. okolo 22:00 ztratil po cestě domů z restaurace Sport Klub
ledvinku s doklady mobilem a hotovostí cca 300 Kč a klíči od bytu. Jelikož neměl u
sebe žádnou hotovost a přivolaní zámečníci odmítli byt otevřít na fakturu, tak byl
nucen strávit noc venku. Dle § 11a, písm. e), bod 1, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů hlídka požádala o prověření totožnosti pána, zda
taková osoba existuje a mluví pravdu o adrese svého bydliště. Muž dále uvedl, že je
zbaven svéprávnosti, tudíž nedisponuje svými penězi. Zjistili jsme tedy kontakty na
opatrovníky, ale opakovaně nikdo nezvedal mobilní telefon, ani nereagoval na sms.
Pevnou linku také nikdo nebral. Nedovolali jsme se ani ostatním opatrovníkům
uvedeným na stránce. Dehydrovanému muži jsme poskytli 1,5 litru vody a svačinu.
V 15:00 jsme se tedy rozhodli dále nečekat, a přivolat zámečníka. Protože muž neznal
nikoho, od koho by si mohl půjčit hotovost, požádali jsme firmu Zámečnictví TSAP
Praha o poskytnutí věcné a osobní pomoci na základě § 12a, zák.č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, z důvodů obav o zdraví občana, a aby nemusel trávit další noc venku
na ulici. Byt byl na základě výše uvedeného paragrafu otevřen.
dne 20.7. 2018 v čase 11:40 Byla telefonicky přijata žádost od Policie České republiky
Odolena se žádostí o součinnost, z důvodu telefonického volání na tísňovou linku 158,
že v ulici Na kovárně 24 v místní restauraci se nachází na zemi rtuť. Na místo dorazila
hlídka MP v čase 11:50 hod. Hned po příjezdu bylo šetřením zjištěno že neznámý
pachatel úmyslně na zahrádku, kde se nachází dětské hřiště s malým bazénkem rozlil
rtuť v odhadovaném množství jednoho decilitru. Hlídka jelikož je rtuť silně jedovatá,
přivolala na místo vůz hasičského záchranného sboru. V čase 12:15 na místo dorazila
hlídka Policie České republiky, která si věc převzala k prošetření z důvodu možného
podezření ze spáchání trestného činu. Ve 12:30 dorazil na místo vůz hasičského
záchranného sboru, jehož posádka většinu rtuti pomohla odklidit s tím, že nemají
potřebné vybavení na odklizení všeho a o zbytek se musí postarat buď obec, nebo
majitel pozemku. v čase 13:20 hlídka kontaktovala sběrný dvůr Klecany, s tím že mu
budou přivezeny 2 skleněné lahve na zavařeniny, ve kterém se nachází rtuť a dále
s dotazem jestli sběrný dvůr nemá k dispozici něco čím by se zbylá rtuť dala odstranit.
v čase 13:40 dorazila hlídka do sběrného dvoru a předal jsem 2 zmíněné skleněné
lahve s rtutí. Vedoucí sběrného dvoru pan Miroslav Filinger hlídce oznámil, že opravil
jeden z luxů a lepící páskou přidělal z jiného luxu speciální hadici, aby mohl probrat
rtuť ze země. Tento lux byl hlídce předán s tím, že člověk, který s tím bude pracovat,
si musí dát pozor na výpary a po skončení činnosti se má přivézt zpět do sběrného
dvora, kde tento lux bude přidán k nebezpečnému odpadu. Hlídka se tímto luxem
vrátila zpět na místo restaurace s tím, že danou lokalitu dočistí. Po skončení úklidu byl

tento lux zpátky odvezen do sběrného dvora panu Filingerovi, který ho přidal do
nebezpečného odpadu. Tímto byla celá záležitost ze strany Městské policie Klecany
ukončena. Přes všechny opatření se u zasahujícího strážníka projevili respirační
problémy způsobené vdechnutím rtuťových par.
-

-

kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a
veřejný pořádek,
kontroly náměstí a dětských hřišť se zaměřením na požívání alkoholických nápojů
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo k několika případům a to
3.7. ve 14.00 odchycen Labrador v prostoru Astrapark a předán majitelce, 4.7.
obdržela hlídka oznámení z kočičího útulku že 3.7. přinesla paní kocoura
v zuboženém stavu, kterého našla. Celková cena ošetření 2000 Kč. Paní co kocoura
přinesla zaplatila polovinu, přesto, že kocour nebyl její. Dne 4.7. se pro kocoura
dostavila právoplatná majitelka s přítelem. Nechtěli zaplatit zbylých 1000 Kč s tím, že
si ošetření nevyžádali. Majitelka ústavu ale odmítla bez zaplacení kocoura vydat.
Nakonec na zásah hlídky a vysvětlení možného právního postihu za týrání zvířad za
kocoura zaplatili a byl jim vydán. 10.7. na základě oznámení, že mezi obcí Klecánky a
Husinec pobíhá delší dobu pes – jack russel teriér byl hlídkou odchycen a umístěn do
kotce, čip neměl. V 23:30 si jej přijela vyzvednout majitelka
v průběhu měsíce bylo zjištěno v katastru města šest závadových osob, z nichž tři
s kriminální minulostí. Po zjištění totožnosti a lustraci na hledané osoby byli tyto
vykázány z města, protože neměli trvalý, ani přechodný pobyt v Klecanech

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.
V uplynulém období hlídky MP Klecany vyjížděli k několika požárům, kde zabezpečovali
především bezpečnost provozu na pozemních komunikacích při pohybu zasahujících hasičů.
Jednalo se o :
- dne 5.7. v 13.21 hod rozsáhlý požár pole v obci Mrákotín
- dne 10.7. v 13.00 požár pole u obce Panenské Břežany
- dne 15.7. v 17.00 dýmající kombajn u Astraparku – včasným zásahem k požáru
nedošlo
- dne 24.7. v 16.00 požár pole u obce Zdiby
3. Spolupráce s občany a ostatními složkami veřejného života
Přítomnost MP vnímají občané Klecan 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. Velmi pozitivně vnímáme, že častými oznamovateli jsou děti. Právě na
základě oznámení občanů se MP podařilo zadržet „šmejdy“, kteří se prokazovali velmi
zdařilými, ale nic neříkajícími průkazy společnosti zabývající se kontrolou konkurence
dodavatelů energií a pod touto záminkou získávají přehled o osobních datech občanů, které
následně neváhají zneužít ve prospěch třetí strany.

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

