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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. Přesto že se stále potýkáme s problémem v oblasti přestupků v dopravě na 
cestních komunikacích došlo v této oblasti k rapidnímu poklesu počtu spáchaných přestupků. 
Zatím co v měsíci únor kdy bylo zjištěno 34 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o 
nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, což znamenalo téměř o 
50% snížení dopravních přestupků oproti měsíci leden, v měsíci březen jsme zaznamenali 
celkem 27 přestupků. Jedná se sice o mírné snížení  dopravních přestupků spáchaných 
především nerespektováním vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz 
zastavení a stání v prostorech NÚDZ a dále pak V Boleslavce, kde klienti, návštěvníci, ale i 
zaměstnanci NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz 
parkování mimo vyhrazená místa. Ale podařilo se úplně vymítit nerespektování vodorovného 
dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulice V Honech-
Astrapark, kde nebyl zjištěn žádný přestupek. Vyskytují se problémy s dodržováním 
předepsané rychlosti v obci. Na základě toho požádala MP Dopravní inspektorát o přidělení 
úseků pro měření rychlosti na příjezdových komunikacích.  
V uplynulém období jsme nezaznamenali výskyt projevů vandalismu a poškozování veřejně 
prospěšného zařízení, ke kterému docházelo převážně v nočních hodinách a nejčastěji v době 
pořádání diskoték. Na základě podnětů občanů MP zvýšila v této době hlídkovou činnost i 
v nočních hodinách, tak aby k podobným událostem nedocházelo. 
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do 
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 
V měsíci březnu MP mimo jiné řešila  

- dne 6.3. v 7:30 přijato tel. oznámení od PČR Odolena Voda  o nehodě mezi kruhovým 
objezdem a obcí Klíčany. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že nehoda se obešla bez 
zranění, řidiči se dohodli na zavinění a sepsali společný záznam o nehodě.  

- dne 6.3. v 8:10 přijato telefonické oznámení o hromadné nehodě více aut u 
zdravotního střediska v ulici U Školy. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se 
nabourala 4 vozidla. Nehoda se obešla bez zranění a řidiči se na místě dohodli, že 



nebudou řešit škodu - na vozidlech nebyla téměř žádná škoda. Postupně z místa 
nehody řidiči s největší opatrností odjeli.  

- dne 6.3.  hlídku kontaktovala Vězeňská služba Pankrác s tím, že nemohou sehnat 
svého zaměstnance, který nezvedá tel, dům zamčený a nelze se dobouchat. Hlídka 
zajistila kontakty na rodinné příslušníky konkrétně na manželku, která poté dorazila 
do místa bydliště a bylo zjištěno, že dotyčný pouze tvrdě zaspal. 

- dne 7.3. hlídka zjistila, že v prostoru kuchyňského bloku v kasárnách byly 
neoprávněně uskladněny nádoby s kapalinou neznámého původu. Po zajištění stop a 
výpovědí svědků byl případ předán PČR z důvodu podezření z trestného činu 
nedovoleného nakládání s odpady 

- dne 8.3. volal ředitel NÚDZ, že má na příjmu pacienta s mánií, který má u sebe 
střelnou zbraň  pistoli. Po příjezdu hlídka zjistila, že ohlášení se zakládá na pravdě. 
Vzhledem k tomu, že byl pacient v klidu a spolupracoval, byla mu zbraň odňata a po 
příjezdu hlídky PČR předána s dokladem o převzetí zbraně.  

- dne 14.3. hlídka asistovala a zabezpečovala záchranu zraněné labutě, která narazila do 
ocelové konstrukce u přívozu. Labuť si převzala přivolaná veterinární služba 

- dne 14.3. byla nalezena peněženka s doklady a kreditními kartami. Hlídka zajistila 
předání peněženky majitelce 

- dne 16.3.2018 v 22:50 hod., bylo telefonicky oznámeno od městské policie Zdiby, že 
v logistickém parku v ulici Ke Zdibsku 193, Klecany,  byl ve skladu DC6 zachycen 
pachatel krádeže místní ochrankou. Hlídka na místě v čase příjezdu 23:00 
kontaktovala okamžitě pracovníka bezpečnostní agentury, který jak se ukázalo byl jak 
oznamovatel tak i zaměstnanec bezpečnostní agentury, který provedl záchyt pachatele.  
Ten vypověděl že při odchodu zdejšího zaměstnance byla provedena kontrola 
zavazadla, při které bylo nalezeno zboží patřící zdejší firmě VF Chech Services s.r.o. 
Toto z boží se skládalo z jarní bundy zn. Vans v hodnotě 813 kč a k tomu plátěné 
kalhoty též zn. Vans v hodnotě 845 kč.    
Přes operační středisko Policie ČR Odolena Voda, byla provedena lustrace totožnosti, 
zda se nejedná o osobu hledanou, nebo pohřešovanou Policií České republiky a to 
s negativním výsledkem a dále pak jestli se u pachatele této krádeže nejedná o 
přestupkovou recidivu a to s pozitivním výsledkem. Pachatel zboží zaměstnanci 
ostrahy vydal a ke krádeži se doznal. Zboží jejíž celková hodnota byla 1658,-Kč bylo 
vráceno zpět do skladu. 
Jelikož se zde jednlo o důvodné podezření ze spáchání  přestupku  dle § 8 odst. 1, 
písm. a) odst. 1, zák. č. 251/2016 Sb., a jedná se přitom o recidivu na úseku přestupku 
proti majetku, předala hlídka celou věc dle  § 10 odst. 2, zák. č. 553/1991 Sb.  
Městskému úřadu Klecany – přestupkové komisi k dalšímu šetření. Během celého 
zákroku nedošlo ke zranění osob, škodě na majetku a nebyly použity donucovací 
prostředky. 

- kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a 
veřejný pořádek,  

- kontroly náměstí se zaměřením na požívání alkoholických nápojů 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, jelikož 
město dosud nemá v tomto směru platnou vyhlášku  

- kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika případům 



- v průběhu měsíce byli zjištěny v katastru města tři závadové osoby, z nichž jedna 
s kriminální minulostí. Po zjištění totožnosti a lustraci na hledané osoby byly tyto 
vykázány z města, protože neměly 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.   

- ve spolupráci s oddělením cizinecké policie jsme se podíleli na pátrání po osobě 
Kirgizské národnosti, které skončilo povolení k pobytu a přechodně se zdržovala na 
území města Klecany.    

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. 
MP zabezpečovala průběh lampionového průvodu k výročí TGM ze strany bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

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


