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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 zlepšila a to
především v oblasti přestupků v dopravě na cestních komunikacích. Zatím co v měsíci září
bylo zjištěno 42 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení
vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci říjen to bylo i přes nezměněnou četnost kontrolní
činnosti přestupků 19, což je zlepšení o 55%. Ovšem objevili se určité 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 září 19 a za
měsíc říjen 8. Všichni tito provozovatelé motorových vozidel budou po zjištění jejich
totožnosti z registru vozidel písemně vyzváni k podání vysvětlení podle Zákona o obecní
policii č.553/1991 Sb. §11 písm.a a pokud neuposlechnou ani tuto výzvu, bude na ně 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 září MP mimo jiné řešila
- dne 6.10. bylo ve spolupráci se zaměstnanci stavebnin Woodcote v prostoru Dolní
kasárna a myslivci políčeno na lišku, která se tam začala často vyskytovat
- dne 7.10. byla řešena dopravní nehoda pod náměstím z ulice Do Klecánek do leva ve
slepé ulici ( bezejmenná účelová komunikace ), kde bylo náklaďákem nabourané
osobní auto
- dne 21.10. zjistila kontrola čističky na základě telefonátu občana Klecan, který to cítil
v řadovkách u kasáren únik ropné látky neznámého původu. Oznamovatel z vlastní
iniciativy hledal zdroj zápachu a došel až k dílnám pana M., kde našel otevřenou
šachtu a okolo plechové sudy, které do ní nejspíš vylily. Po vyhlášení poplachu
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dorazila na místo PČR a hasiči, ale na místě se již sudy nenacházely a nikdo o ničem
nevěděl. Celou věc si převzala k přešetření PČR Odolena Voda.
téhož dne hlídka v nočních hodinách vyjížděla do ubytovny Dolní kasárna, kde podle
oznámení měla probíhat rvačka. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o falešný poplach
dne 24.10. bylo zjištěno že v prostoru Pravé hradiště si občan na svůj pozemek nechal
navážet suť (nejméně 3x nákladní tatrou) - kvůli zarovnání svahu. Jednalo se o
nedovolené nakládání se sutí (správní delikt), kterou musí buď zlikvidovat
specializovaná firma, nebo být uložena na místě k tomu určeném. Občan byl vyzván
aby suť během nejbližších dnů nechal odstranit, správní delikt byl oznámen úřadu.
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika případům.
Dne 18.10. byl odchycen malý černý kříženec a po zjištění předán majiteli. Dne 19.10.
jsme na žádost pečovatelské služby, převzali do péče fenku německého ovčáka pana
Havláka, který byl převezen do domu s pečovatelskou službou a pes byl umístněn do
útulku.
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 21.10. v 13:51 přijato telefonické oznámení od PČR Odolena Voda, že v
Klecánkách za přívozem došlo k napadení občana velkým agresivním psem. Po
příjezdu na místo byla již u napadeného manželka majitele psa, které uvedla, že pes
nejspíš utekl dírou, kterou vytvořila divoká prasata. Předložila očkovací průkaz psa.
Byla vykonána opatření, aby se situace neopakovala.
- dne 29.10. jsme se ve spolupráci s hasiči podíleli na odstraňování škod po silném větru
v prostoru Na Kopečku

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. Obdrželi jsme
také děkovný dopis za rychlý a rozhodný zásah v ulici 1.máje.
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

