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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 začala pracovat v plném režimu, to znamená, že zjištěné přestupky řešila 
už i blokovými pokutami podle Zákona o přestupcích 250/2016, který vstoupil v platnost od 
1.8. 2017 , ale i nadále přestupcům vysvětlovala, jakého se dopustili přestupku a jaká je 
společenská nebezpečnost jejich počínání. Na základě stížnosti dopravního podniku probíhala 
ve dnech 18.9. až 24.9. dopravní akce v prostoru sídliště Astrapark, kde řidiči nerespektují 
vodorovné značení zákazu zastavení a stání a často znemožňují bezproblémový vjezd 
autobusům hromadné dopravy. Za uvedenou dobu bylo zjištěno 26 přestupků proti §25 
Zákona č.361/2000 z nichž některé byly řešeny domluvou, jiné blokovou pokutou, nebo 
oznámením. Celkově bylo zjištěno za celé období měsíce září 42 přestupků právě proti výše 
uvedenému §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci. Nejčastější výskyt těchto přestupků je na sídlišti Astrapark, dále pak v ulici Do 
Klecánek a v ulici Topolová. 
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 2.9. hlídka obdržela oznámení, že v ulici 1.máje se skupina cizinců chová 
agresivně k lidem. Po příjezdu hlídka zjistila, že se jedná o dělníky Polské národnosti, 
kteří se ústně dohodli s majitelkou domu na opravě střechy a po dokončení prací 
požadovali několikanásobnou cenu, než byla cena dohodnutá. Tuto částku vymáhali 
nevybíravým a agresivním způsobem. Hlídka po zjištění stavu po opakovaných 
výzvách a pod hrozbou použití donucovacích prostředků cizince vykázala z pozemku 
a posléze i z města. Jde už o druhý případ v Klecanech a několikátý v rámci celého 
regionu a tímto bych chtěl apelovat na zveřejnění těchto případů a upozornění občanů, 



aby v podobných případech uzavřeli písemnou smlouvu o provedení práce, nebo 
okamžitě volali MP. 

- k nejvážnějšímu deliktu došlo dne 7.9. v odpoledních hodinách, kdy došlo k požáru 
chaty Na Vlasini 278/1 čemuž předcházela událost ze dne 6.9. kdy hlídka vykonala se 
souhlasem majitelky kontrolu tohoto objektu z důvodu podezření na výskyt závadové 
osoby. Na místě bylo zjištěno, že je chata obývaná a nalézaly se zde dětské panenky a 
dětské prádlo a dále pak 15 nožů různé velikosti a určení. Nože hlídka zajistila a 
vyhledala osobu podezřelou z obývání chaty pana J.K. a vyzvala ho aby do 24 hodin 
chatu vyklidil a opustil město. Druhý den chata vyhořela a hlídka MP po rozsáhlé 
pátrací akci v nočních hodinách zadržela podezřelého J.K. u něhož se šetřením zjistilo, 
že je schizofrenik s deviantní úchylkou a předala ho PČR. 

- dne 14.9. v 16.00 bylo hlídce oznámeno, že na náměstí před obchodem leží na zemi 
muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o místního občana, který byl v podnapilém 
stavu, ale komunikoval. Muž byl vyzván, aby se postavil, ale on odmítal s tím, že ho 
bolí noha. Hlídka si při pokusu muže postavit všimla nepřirozené polohy nohy a při 
bližším ohledání zjistila, že muž má velmi vážnou zlomeninu kotníku. Hlídka 
okamžitě přivolala rychlou záchranou službu, která muže převzala do péče. 

- dne 8.9. a 29.9. ve 22.00 rušení nočního klidu v restauraci Farm table, kde dochází 
často ke stížnostem občanů.  

- 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 náměsE se zaměřením na kouření a požívání alkoholických nápojů v blízkos- 
dětského 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. 
Dne 13.9. byl odchycen vlkošedý ovčák a po zjištění předán majiteli. Dne 19.9. byl 
odchycen pražský krysařík, byl umístněn do odchytového kotce a druhý den předán 
majiteli. 25.9. odchycen černý Labrador a po zjištění 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 7.9.. jsme  v součinnosti PČR Odolena Voda zabezpečovali místo požářiště Na 
Vlašimi po dobu 24 hodin do příjezdu kriminalistických techniků. 

- dne 8.9. se zúčastnil strážník MP vyšetřování jako nezúčastněná osoba 

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.  

- 2.9. jsme pomáhali zabezpečit akci Sboru dobrovolných hasičú Fire faight festival se 
zaměřením na dodržování veřejného pořádku. V průběhu celé akce nedošlo 
k vážnějšímu narušení veřejného pořádku až na dva drobné incidenty osob, které byli 
za pomoci mírných donucovacích prostředků, hmatů a chvatů z místa konání akce 
vyvedeny a po kontrole a upozornění na to že jejich počínání může být hodnoceno 
jako protiprávní byly z místa vykázány 

- 4.9. jsme všemi silami a prostředky zabezpečovali zahájení školního roku se 
zaměřením na řešení dopravní situace v okolí školy a bezpečnost na přechodech. 

- 6.9. jsme vykonali v Základní škole zábavnou formou přednášky pro žáky prvních tříd 
na téma jak se chovat v dopravě, při styku a kontaktu s cizími lidmi a při šikaně. Akce 
měla pozitivní ohlas jak u žáčků, tak i u učitelského sboru. 

- 9.9 a 10.9. jsme zabezpečovali akci závodů motorových člunů a vodních skůtrů 
v Klecánkách a zabezpečovali dopravní úzávěru trati cyklistického závodu horských 
kol Cross Country Řež taktéž v Klecánkách 

- 16.9. jsme zabezpečovali dopravní situaci a veřejný pořádek při akci Břehy, kde bylo 
z naší strany velmi pozitivně hodnoceno, že nedošlo v průběhu akce a ani po ní 
k žádnému incidentu 

- dne 30.9. jsme zabezpečovali dopravní situaci a veřejný pořádek při zabezpečení 
kulturně společenské akce k 510 výročí povýšení Klecan na město. Taktéž tato akce se 
obešla bez jakýchkoliv incidentů 

      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 se stala 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


