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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. Nejvážnější
situace je zejména v prostoru sídliště Astrapark, kde řidiči nerespektují vodorovné značení
zákazu zastavení a stání a často znemožňují bezproblémový vjezd autobusům hromadné
dopravy. V následujícím období bude tato situace řešena blokovými pokutami a při opakování
přestupku oznámením.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.
V měsíci srpen MP především řešila
- rušení nočního klidu v restauraci Farm table, kde dochází často ke stížnostem občanů.
Kontrolou bylo zjištěno několik vážnějších incidentů jako například Dne 11.8. 2017
ve 20:11 hod. bylo přijato telefonické oznámení na nezákonné provozování veřejné
hudby, která je v tomto místě v rozporu z kolaudačním rozhodnutí této provozovny.
Po příjezdu na místo ve 20:20 bylo zjištěno, že v dané provozovně hraje kapela se
zpěvačkou, která je přenášená mikrofonem přes zesilovač do několika reprobeden.
Dne 12.8. 2017 ve 20:35 hod. bylo přijato telefonické oznámení na nezákonné
provozování veřejné hudby, která je v tomto místě v rozporu z kolaudačním
rozhodnutí této provozovny. Po příjezdu na místo ve 20:40 bylo zjištěno že v dané
provozovně hraje muž na kytaru která je přenášená mikrofonem do reprobeden a
přitom zpívá též do mikrofonu. Stejné zjištění bylo učiněno i dne 25.8. 2017 ve 20:25
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hod. Ve všech případech byl personál poučen o nezákonnosti jejich počínání a nakolik
tento přestupek nespadá do kompetence MP a jelikož je tu podezření na porušení
§ 178 písm. i) a § 180 písm. i) stavebního zákona, oznamujeme toto jednání místnímu
stavebnímu úřadu k dalšímu projednání
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.
dne 19.8. ve 22.30 byl nalezen v parku Pionýrská ležící muž na lavičce. Jednalo se o:
Kindl Jaroslav, 2.10. 1973, bydlištěm nám Míru 20, Praha. Dle lustrace PČR má 5 děF,
neplaF alimenty, v minulos- spáchal vloupání do chaty a trpí "jinými sexuálními
úchylkami". Jmenovaný byl po kontrole vykázán z města.
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika případům.
Dne 12.8. byl odchycen kříženec psa Husky a po zjištění předán majiteli. Dne 21.8.
byl odchycen kříženec Labradora, byl umístněn do odchytového kotce a druhý den
předán majiteli
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 oznámení prostřednictvím PČR Odolena Vods o divoké hádce
v domě U lékárny 292 v Klecanech. Po našem příjezdu ale negativní, rozhádané osoby
už odešly.
- dne 23.8. 13:38 voláno od PČR Odolená voda že se v Drastech se stala vážná dopravní
nehoda. Hlídka okamžitě vyjela na místo v čase 13:42dorazila stejně jak vůz
záchranné služby. Na místě bylo zjištěno že oba řidiči jsou lehce zraněni nic méně že
oba budou hospitalizování. Prvního řidiče s těším zranění jsme pomohli naložit do
sanitky a pak se hlídka začala věnovat dopravnímu kolapsu který se začal tvořit v tu
chvíli dorazila na místo hlídka PČR v čase 13:47 s tím že přijede na místo Policie
z Dopravního oddělení ale neví kdy na místě nehody si to v tuto chvíli převzali s tím
že nás požádali o delší součinnost. Hlídka se tedy rozdělila aby každý str. z hlídky byl
na jedné z křižovatek vedoucí k místu nehody aby na silnici která je uzavřena mohl
odklánět dopravu na přehledném místě a to do doby než bylo v čase 16.: 30 hlídce
sděleno že se může silnice otevřít.
- téhož dne při návratu od nehody v Drastech v 16:30 hlídka přijela k dopravní nehodě u
Astraparku, Tato se obešla bez zranění a hlídka usměrňovala dopravu po dobu
odstranění vozidel.
- 4.8. hlídka vyjížděla k požáru pole u Vodochod, kde zabezpečovala v rámci
součinnosti bezpečnost silničního provozu.

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.
- 3.8. v 20:00 přijato tel. oznámení od ostrahy lomu, že na jejich pozemek vniklo a
koupe se několik lidí. Hlídka dorazila na místo ve 20:16 a zjistila že se tam koupe 7
osob, 5 mužů, 2 dívky, ročníky 96 - 99, Hlídka zjistila jejich totožnost a vykázala je
z místa s poučením že se jednak jedná o soukromý pozemek a jednak je tam koupání
nebezpečné. Pokud se to bude opakovat, bude se to řešit jako přestupek
neuposlechnutí výzvy nebo přestupek proti majetku ( úmyslné, neoprávněné užívání
cizího majetku)
- 11.8. se na nás obrátil občan s tím že na silnici do Sedlece byla nalezena černá
peněženka s op, řp, platební kartou, zp a vizitkami. Podařilo se nám zkontaktovat
majitele, pana Petra Blažka, který si pro ni přijel a vše mu bylo na služebně předáno.
- 19.8. v 7:00 telefonické oznámení že po nočním větru a dešti došlo ke spadnutí stromu
přes cestu Do Klecánek u čističky. Za pomoci občanů byl strom odstraněn mimo
vozovku.
- dne 31.8. bylo telefonicky přijato oznámení od správce, že v Dolních Kasárnách
ukládal muž kovový odpad do sběrných nádob pro plastový odpad. Odpad pocházel z
autoservisu Jiří Slezáček. Řešeno blokovou pokutou.
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. Byly pořízeny další technické prostředky důležité pro
plnění úkolů
a) digitální fotoaparát a osobní kamery pro dokumentaci jednotlivých případů porušení
zákona
b) alkoholtester
c) odchytová tyč a bezpečnostní rukavice
d) čtečka čipů evidence psů
5. Závěr
Domnívám se, že MP se podařilo začlenit 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

