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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. 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 prosinec bylo zjištěno 31 přestupků proti §25 Zákona 

č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci. Převážně se 

těchto přestupků dopouští přespolní řidiči, návštěvníci a zaměstnanci NÚDZ Klecany 

v ulicích Topolová a V Boleslavce.  

Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do 

spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 

 

 

V měsíci prosinec MP mimo jiné řešila :  

- dne 10.12. byl proveden odtah nepojízdných vozidel po zákonné lhůtě pro odstranění 

majitelem a registrační značky byly odevzdány na registr motorových vozidel 

- dne 11.12. v 16.00 hlídka obdržela signál z Fireportu o požáru nízkopodlažní budovy 

v Hošticích, po příjezdu na místo v zahrádkářské kolonii bylo zjištěno, že se v objektu 

nachází tlakové láhve s plynem, hlídka místo zabezpečila a naváděla hasičské vozy 

směrem k místu požáru, které bylo díky silně rozbahněné úvozové příjezdové cestě 

těžko přístupné 

- dne13.12. v 12.30 přijala hlídka oznámení že se v ulici Do Klecánek pohybuje 

divočák. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že má divočák poraněnou nohu a proto 

byl přivolán hajný Smetana z Řeže a divočák byl zastřelen a odvezen. 

- dne 15.12. v 19.00 přijala hlídka oznámení že v křoví na ulici ČSL armády se válí 

opilý muž, v reflexním dělnickém oděvu. Po příjezdu bylo zjištěno, že u sebe nemá 

doklady a tvrdil, že je Moldavec. Protože muž nedokázal ani říct kde bydlí, bylo 

voláno z jeho mobilu nějakému jeho kamarádovi ale ten nepřišel. Byla tedy na místo 

přivolána cizinecká policie, která si muže převzala a odvezla ke ztotožnění  

- dne 16.12. ve 13:00 přijato telefonické oznámení od oznamovatelky, že potkali na 

křižovatce ulic Topolová x Čsl. Armády muže nejspíš pod vlivem alkoholu. Po 

příjezdu na místo muž sdělil, že bydlí v Astraparku. Přítomný občan byl požádán o 

osobní pomoc a dopravil opilce domů  

- dne 19.12. v čase 7:22 jsem přijala hlídka oznámení od PČR Odolena 

Voda o dopravní nehodě, která se stala v ulici Topolová, těsně před křižovatkou s ulicí 



V Honech. Na místo hlídka dorazila v čase 7:28. Vozovka byla namrzlá. Červené 

vozidlo Mitsubishi Colt bylo převrácené na bok na poli. Na místě již byla 

Zdravotnická záchranná služba, vůz číslo 613.  Ošetřovala řidičku, která byla s nimi 

ve voze a krom psychického otřesu neutrpěla žádné zranění, proto ji ZZS ponechala 

po prohlídce na místě. Dopravní policie Brandýs nad Labem, dorazila na místo v čase 

8:10. Hlídka po celou dobu od svého příjezdu  až do odjezdu Dopravní policie v čase 

8:30 usměrňovala dopravu na základě  §75/8 zákona 361/2000 Sb.  O provozu na 

pozemních komunikacích. 

- dále v tomto období hlídky často vyjížděli k neoprávněnému používání zábavné 

pyrotechniky, převážně se jednalo o nezletilé pachatele, kterým byla pyrotechnika 

zabavena a byli poučeni o protiprávnosti jednání a v některých případech jim vina 

nebyla prokázána, jelikož u nich nebyla nalezena žádná pyrotechnika, nebo fragmenty 

z ní  

- 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 

4.12.v ranních hodinách přijato oznámení od majitelky o ztrátě yorkšíra, po 

provedeném šetření bylo zjištěno, že psa přejelo auto a byl umístněn na veterinu 

v Klíčanech, dále ve 22.30 odchycen zlatý retrívr a předán majitelce,  19.12. ve 

večerních hodinách byl nalezen mezi obcemi Klecany, Zdiby jorkšír a byl umístněn do 

dočasné péče u občanky ve Zdibech 

- v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města dvě závadové osoby, z nichž jedna 

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.   

 

 

 

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, hlavně v případech 

odchytu zvířat, ale i v jiných případech jsou děti. Právě pro bezpečnost dětí je důležité a 

vhodné, aby měli ve svých mobilních telefonech uloženo číslo MP.  

      Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny 

podněty a oznámení občanů.  

 

 

 

 



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 


