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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. Městská policie řešila především přestupky v dopravě na cestních komunikacích,
spáchaných především nerespektováním vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára –
zákaz zastavení a stání a svislého dopravního značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování
mimo vyhrazená místa. V měsíci září bylo zjištěno 31 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000
o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci. Převážně se těchto
přestupků dopouští přespolní řidiči, návštěvníci a zaměstnanci NÚDZ Klecany v ulicích
Topolová a V Boleslavce.
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. v 16:03 přijala hlídka oznámení, že na polní cestě mezi Astraparkem a Drasty
se na kraji pole nachází podezřelý nález, připomínající munici z 2. světové války. Po
krátkém pátrání skutečně nalezli kovový předmět válcového tvaru, pokrytý rzí a
hlínou, který připomínal dělostřelecký granát. Na základě § 15, odst.1, zák.č.
553/1991 Sb., o obecní polici, bylo místo zajištěno do příjezdu hlídky PČR Odolena
Voda, která přijela v čase 17:10 a případ si převzala. Pyrotechnik, který na místo
dorazil v čase 18:05 konstatoval, že jde skutečně o nebezpečnou, nevybuchlou
leteckou pumu z druhé světové války. Leteckou pumu odvezl k bezpečné likvidaci.
- dne 4.9. v 10.00 hlídka obdržela oznámení, že v prostoru Drasty-palpost se nalézají
podezřelé barely s neznámou látkou. Při bližším ohledání bylo zjištěno že se jedná o
dva 1000 litrové barely s kyselinou chlorovodíkovou, která unikala z jednoho
poškozeného barelu. Na základě § 15, odst.1, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní polici,
bylo místo zajištěno do příjezdu hlídky PČR Odolena Voda a byly povolány
specializované firmy a hasičské jednotky na likvidaci chemických látek. Případ si
převzala kriminální služba, neboť byl součástí rozsáhlé trestní činnosti v oblasti
nakládání s toxickým odpadem. MP se dále střídala s hlídkami PČR ve střežení
nebezpečného prostoru po dobu 24 hodin do konečné likvidace odpadu.
- dne 4.9. ve 14.00 hlídka obdržela oznámení že v ulici Povltavská je znečištěná
komunikace. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že znečištění způsobilo nákladní
vozidlo navážející štěrk na lesní cestu. Po dohodě s vedoucím díla byla komunikace
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po skončení prací očištěna technikou firmy, která práce prováděla. K žádným škodám
na majetku nedošlo.
dne 6.9. v 18.30 hlídka obdržela oznámení o ležícím muži na silnici v areálu Dolních
Kasáren. Muž seděl na zemi na krajnici a nemohl vstát. Byl v silně podnapilém stavu.
Nakolik nebyl nijak zrněný, komunikoval a nevykazoval zdraví ohrožující příznaky,
byl za pomoci hlídky dopraven do blízkého místa bydliště a předán rodině.
kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a
veřejný pořádek,
kontroly náměstí a dětských hřišť se zaměřením na požívání alkoholických nápojů
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo k několika případům a to
5.9. ve 22.30 odchycen pes a předán majitelce, 10.9.odchycen černý kříženec na
náměstí, 12.9. odchyceno štěně Labradora,
v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města čtyři závadové osoby, z nichž jedna
s kriminální minulostí. Po zjištění totožnosti a lustraci na hledané osoby byli tyto
vykázány z města, protože neměli trvalý, ani přechodný pobyt v Klecanech

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 3.9. v 7.00 jsme v součinnosti s PČR se podíleli na úplném uzavření silnice 608
v Klíčanech v souvislosti s nálezem nebezpečných látek v okolí Aero Vodochody
- dne 3.9. od 10.00 jsme ve spolupráci s PČR a HZS se zůčastnili pátrání po hledané
osobě v prostoru Klecan a Zdiby, po třech hodinách byla osoba nalezena, bohužel bez
známek života
- dne 5.9. v čase od 7.00 do 14.00 se hlídka MP ve spolupráci s PČR podílela na
střežení kontaminovaných míst nálezu nebezpečných chemikálií až do zahájení
dekontaminace specializovanou firmou

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. Velmi pozitivně vnímáme, že častými oznamovateli, hlavně v případech
odchytu zvířat, ale i v jiných případech jsou děti. Právě pro bezpečnost dětí je důležité a
vhodné, aby měli ve svých mobilních telefonech uloženo číslo MP.
Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny
podněty a oznámení občanů.
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

