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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 a to především v oblasti přestupků v dopravě na cestních komunikacích. Zatím co 
v měsíci listopad bylo zjištěno 39 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném 
stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci prosinec jsme zaznamenali 
celkem 42 přestupků. Jedná se  téměř v 100% případů o přestupky spáchané nerespektováním 
vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulic 
V Honech-Astrapark a NÚDZ. Dále pak V Boleslavce, kde právě klienti, návštěvníci, ale i 
zaměstnanci NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz 
parkování mimo vyhrazená místa. Stále se objevily 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 21. Jedná 
se především o „přespolní“ řidiče. 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 prosinec MP mimo jiné řešila  

- dne 5.12. v 18.30 byl hlídkou nalezen v ulici Spojařská 733 zraněný muž. Zraněný 
muž byl malátný a točila se mu hlava. Zraněného muže hlídka dovedla do jeho domu, 
kde mu zkontrolovali zranění na hlavě, do které se uhodil. Po částečném umytí hlavy 
od krve a zjištění, že rána na hlavě je hluboká a je zapotřebí několika stehů a kvůli 
podezření z otřesu mozku, byla zavolána rychlá záchranná služba (RZS).  

- téhož dne v čase 20:05 projížděla hlídka ulicí Čsl. Armády 374 okolo samoobsluhy 
kde  od kolemjdoucího, asi 13tiletého nezletilého chlapce přijala oznámení, že se 
v ulici K Sídlišti 681 nachází opilý muž, který se válí na ulici a málem ho přejelo auto. 
Hlídka  se vydala muže najít a na zmíněné adrese dotyčného našla. Muž nebyl 
schopen pohybu ani srozumitelné komunikace. Jelikož si hlídka tohoto muže 
několikrát všimla postávat před samoobsluhou, zeptala se majitele prodejny, jestli 
dotyčného zná. Majitel prodejny oznámil, že dotyčný se jmenuje Petr a má bydlet na 
konci ulice K Sídlišti společně s matkou, což nám pan Petr posléze potvrdil. Pana 



Petra tedy hlídka doslova téměř odnesla před dům, kde měl bydlet. Před domem 
hlídka potkala souseda, který potvrdil, že zde muž opravdu bydlí, a  zkontaktoval jeho 
maminku, která nám přišla otevřít. Pana Petra jsme tedy odvedli domů, kde byl uložen 
do postele. Jeho mamince jsme vysvětlili, že dle § 12 odst. 2 písm, a)  z.č. 553/1991 
Sb. potřebujeme zjistit osobní údaje jejího syna. Pana Petra jsme předali jeho mamince 
nezraněného s tím, že kdyby nastaly nějaké komplikace má zavolat na služební telefon 
Městské policie Klecany, případně linku Záchranné zdravotnické služby 155. 

- dne 10.12. obdržela hlídka oznámení o složité dopravní situaci v obci Zdiby 
způsobené nesjízdností komunikací z důvodu namrznutého sněhu. Hlídka situaci řešila 
na místě a zabezpečila posyp dané komunikace a protože podobná situace vznikala i 
v Klecanech, zabezpečila posyp na nebezpečných úsecích i v Klecanech 

- dne 19.12. v dopoledních hodinách v ulici  ČSA hlídka zadržela opilého muže a po 
provedené lustraci bylo zjištěno, že se jedná o bezdomovce, který nemá v Klecanech 
trvalý, ani přechodný pobyt. Jelikož muž neprocházel pátráním, byl odveden 
k autobusu do Prahy a vykázán z města. 

- dne 22.12. byly na zastávce autobusu nalezeny ohořelé knihy z poličky veřejně 
přístupné. Poškozené knihy byly odstraněny, stejně jako popel ze shořelých.  

- za měsíc prosinec proběhlo několik odchytů psů  dne 5.12. byl odchycen černý pes a 
po zjištění byl předán majiteli, dne 6.12. byl odchycen pes a protože to nebyl první 
případ a pes často strávil i několik dnů v odchytovém kotci bez zájmu majitele o jeho 
vyzvednutí, byl tento dne 8.12. předán do péče útulku v Řepnici. 22.12. bylo u 
řeznictví odchyceno štěně bernského salašnického psa a ještě téhož dne předáno 
majitelce. 31.12. v 16.00 byl v ulici Pionýrské odchycen malý černý psík ... po čtyřech 
hodinách se telefonicky ozvala majitelka, která ho marně po celou dobu hledala. 
Převzala si psíka na služebně. 

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 6.12. v 21.30 byl vyhlášen požární poplach v lokalitě Dolní kasárna, po dojezdu 
na místo se ukázalo, že se jednalo o planý poplach 

- dne 13.12. v 18:40 přijato oznámení - fireport, požár nízké budovy, hoří láhev PB. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že v místnosti ubytovny na Třebízského náměstí hoří PB 
láhev u plynového sporáku. V 18:45 příjezd SDH Klecany, poté SDH Zdiby. Požár 
uhašen, bomba zchlazena, poté zajištěna k dovypuštění. 

- dne 18.12. v 18.30 bylo hlídkou v ulici Topolová zastaveno vozidlo Ford 3SI1380, bez 
zadní RZ. Řidič neměl doklady ani od vozidla, ani ŘP. Po příjezdu PČR zjištěno, že 
vozidlo nemá STK, řidič nemá platný doklad k řízení. PČR vše oznamuje příslušnému 
úřadu. 

   



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. 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


