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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
MP Klecany zatím stále pracovala v režimu prevence, to znamená, že zjištěné
přestupky neřešila blokovými pokutami podle Zákona o přestupcích 250/2016, který vstoupil
v platnost od 1.8. 2017 , ale přestupcům vysvětlovala, jakého se dopustili přestupku a jaká je
společenská nebezpečnost jejich počínání. Nejčastějším porušením zákona dochází zejména
v dopravě. Především se jedná o parkování a porušení dopravního značení. Pravdou je, že se
právě preventivní činností MP tato situace oproti minulému období zlepšila.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město
spadá do spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality, přestupků.
V měsíci červenec se MP zaměřila a prováděla pravidelné kontroly
- restaurací po 22.00 se zaměřením na rušení nočního klidu, kde po častých a
pravidelných kontrolách došlo k výraznému snížení stížností , přesto došlo k několika
vážnějším incidentům jako například 22.8. bylo přijato telefonické oznámení o rušení
nočního klidu v ulici Pionýrská, naproti poště hlučně slavilo narozeniny cca 20 osob,
většinou cikánů. Po kratší slovní potyčce a dlouhém vysvětlování se nakonec zklidnili.
Dále dne 30.8. bylo přijato telefonické oznámení z restaurace La Locanda, že mají v
restauraci skupinku podnapilých cizinců, kteří se neumí chovat a nechtějí odejít. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že jsou to čtyři muži moldavské a ukrajinské
národnosti. Po vyzvání hlídky zaplatili a odebrali se před restauraci, kde došlo k
verbální potyčce. Na místo dorazila PČR Odolena Voda a ta si převzala dva
nejagresivnější muže a další dva, protože neměli v Klecanech trvalý, ani přechodný
pobyt byli hlídkou dopraveni k autobusu a vykázáni z města. Za zmínku stojí i případ
kdy bylo voláno na 158 od neznámého člověka který se představil jako Pan Vina že je
ohrožován partou cikánů na Klecanském náměstí a že se schovává před nimi na
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zahrádce baru U tygra. Po příjezdu hlídky na zahrádce U tygra byli 3 podnapilé osoby
které o ničem a o nikom kdo by volal policii nevěděli též nikdo v okolí o žádném
incidentu nic nevěděl o všem z chování určitých lidí vyplynulo že nejspíše volali ty 3
osoby na zahrádce baru jen tak z dlouhé chvíle. To ovšem tyto osoby odmítly. Jelikož
v tu chvíli nebylo možno volajícího identifikovat odjela hlídka s tím že varovala osoby
na zahrádce že pokud se podobné telefonáty budou opakovat bude sepsáno oznámení
o zneužití tísňové linky
kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a
veřejný pořádek, kde se nám podařilo prak-cky odstranit nešvar parkování na
travnatých plochách
kontroly náměsF se zaměřením na kouření a požívání alkoholických nápojů v blízkosdětského hřiště. V tomto případě se jedná o časté porušování zákona, zejména ze
strany dělníků z okolních ubytoven. Doposud byly přestupky řešeny domluvou,
úklidem místa a vykázáním osob.
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika případům
a někdy i kuriózním kdy 15.8. oznamovatel hlásil nález neznámého zvířete, ve
spolupráci s odchytovou službou byl tvor identifikován jako nosál jihoamerický a
odchycen, dále pak 16.8. při hlídkové činnosti byl v prostoru obce Drasty hlídkou
objeven u vozovky bílý páv. Hlídka páva odchytila a po vyhledání majitele tohoto
odevzdala a na konec v obci Klecánky byl pomocí improvizovaných prostředků
odchycen had, který se vyhříval uprostřed vozovky
kontroly Dolních kasáren, kde se nám objevilo několik krádeží, nebo krádeží ve stádiu
pokusu a to dne 3.8. vloupání do objektu č. 960, Dolní kasárna. Nic cenného nebylo
ukradeno ale lupič rozbil 4 visací zámky, roztrhal peřiny, rozbil a rozházel věci.
Událost v té chvíli mohla být 2-3 dny stará, ale oznamovatel si vloupání všiml až v ten
den Dne12.8. ze skladu č. 6 firmy PN Stav v Dolních Kasárnách byly odcizeny 4 páry
pneumatik. Ke krádeži došlo bez zjevných stop po vloupání. A poslední případ bylo
oznámení krádeže ve skladech dolních kasáren ... při přijetí na místo bylo
pracovníkem ubytovny oznámeno že našel vylomený zámek od jedné koje a už to
nahlásil majitelce která je na cestě s novým zámkem.. při jejím dostavení zjistila že se
jí nic neztratilo a že tam má jen harampádí a že nechce nic dál hlásit sklad si převzala
a zabezpečila

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.
- dne 19.8. jsme obdrželi zprávu v rámci centrálního vyrozumění IZS na pátrání po
pohřešované osobě, která zanechala doma dopis na rozloučenou s tím že se pokusí o
sebevraždu. Pátrání trvalo několik hodin ve spolupráci s PČR, MP, Dobrovolných
hasičů a vrtulníku
- dne 20.8. hlídka MP vyjížděla k požáru kombajnu, a 22.8. k požáru polního porostu.
kde zabezpečovala bezpečnost v dopravě

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. Jako příklad můžu uvést :
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5.8. V 14:39 přijato tel. oznámení od. P. P., který si domluvil s polskými občany
opravu střechy (bez smlouvy). Ti po dokončení díla po něm chtěli 240 000,- Kč , což
rozhodně neodpovídalo pracovnímu výkonu. Po příjezdu hlídky na místo,bylo
zjištěno, že se tam nachází 2 polské dodávky a 5 poláků. Oznamovatelé byli
informování o tom, že se jedná o občansko-právní spor a jak by měli postupovat. Po
chvíli se s polskými občany dohodli na odpovídající částce 21 000.
13.8. telefonické oznámení volající paní že si její bývalí přítel přišel pro věci a chce si
vzít i věci kterému nepatří a zároveň ji nechce vrátit klíče od bytu. po příjezdu na
adresu se v bytě nacházely dvě osoby po zjištění totožnosti volající se ukázala jako
vlastník nájemní smlouvy ta vypověděla že jí bývalý přítel nechce vrátit klíče a že jí
dluží alimenty navíc že si chce odnést věci kterému nepatří. její přítel který u sebe
neměl doklady vypověděl že si bere jen své osobní věci a naopak kdyby chtěl tak si
muže vzít vše z bytu poněvadž má na to účty jelikož to tam vše platil dále uvedl že má
sice její klíče od bytu ale vydá jí je až mu vrátí notebook. pánovi bylo vysvětleno že
není zákonná možnost jak prohledat byt a zjistit jestli se jeho notebook tam nachází a
vydat mu ho takže se musí obrátit na občanskoprávní soud ale že klíče které zadržuje
musí jako důležitou osobní věc vydat. což teda ihned učinil. dále mu bylo přikázáno
aby si vzal své osobní věci a odešel z bytu v tuto chvíli přišla do bytu hlídka PČR
která přijela na zavolání souseda v době než jsem přijel na místo ta si věc na místě
převzala k dořešení.
dne 6.8. bylo telefonicky přijato oznámení od občanky, že se v ulici Povltavská u
kontejneru na bioodpad nachází opřené kolo - nezajištěné. Po příjezdu bylo zjištěno,
že kolo se tam stále nachází, bez zámku a s píchlou zadní pneumatikou. Kolo je
prozatím uloženo na služebně MP, zn. Olpran Mercury dámské, barva červeno-černobílá.
dne 16.8.bylo oznámeno převoznickou službou, nález podezřelého balíku ve vodě u
břehu Vltavy ... nález za všech bezpečnostních opatření prohledán, negativní jednalo
se o odpadky pravděpodobně z lodi

Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny
podněty a oznámení občanů, Po dokončení všech stavebních úprav služebny MP chceme
zavést pevné úřední hodiny pro řešení žádostí a stížností občanů.
Dále v co nejkratším termínu, předpoklad začátkem školního roku zavést preventivní
programy pro všechny skupiny obyvatel. Je potřeba nastavit spolupráci a součinnost
s cílovými objekty. V tomto směru již existuje předběžná dohoda se základní školou.

4. Materiální a technické vybavení
Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení
především preventivních opatření. Doplnit je třeba ještě :
a) digitální fotoaparát a osobní kamery pro dokumentaci jednotlivých případů porušení
zákona (prozatím je k dispozici jen kamera ve vozidle)
b) alkoholtester ( v procesu objednání)
c) dané programové vybavení, např. pro evidenci řidičů nebo vozidel, osob v pátrání atd.,
5. Závěr
Domnívám se že se daří MP koncipovaně začleňovat jako právoplatný útvar
samosprávy a partner 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

