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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. Neplatí to ovšem v oblasti přestupků v dopravě na cestních komunikacích. Řidiči 
jakoby vstoupili do nového roku se špatným předsevzetím. Zatím co v měsíci prosinec bylo 
zjištěno 42 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení 
vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci leden jsme zaznamenali celkem 69 přestupků. 
Jedná se  téměř v 100% případů o přestupky spáchané nerespektováním vodorovného 
dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulic V Honech-
Astrapark a NÚDZ. Dále pak V Boleslavce, kde právě klienti, návštěvníci, ale i zaměstnanci 
NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování mimo 
vyhrazená místa. Přestupků v dopravě se dopouští především „přespolní“ řidiči. Stále se 
objevují problémy s 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 leden celkem36. Jedná se především o už zmiňované „přespolní“ řidiče. Na všechny 
tyto provozovatele motorových vozidel byl po zjištění jejich totožnosti z registru vozidel 
podán podnět na přestupkové řízení. 
V poslední době jsme zaznamenali výskyt projevů vandalismu a poškozování veřejně 
prospěšného zařízení. Dochází k tomu převážně v nočních hodinách a nejčastěji v době 
pořádání diskoték. MP zvýší v této době hlídkovou činnost i v nočních hodinách, 
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do 
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 
V měsíci leden MP mimo jiné řešila  

- dne 1.1. bylo oznámeno poškození rozvodny elektrické energie v ulici Ve Skalkách. 
Událost byla nahlášena k řešení PČR, nakolik se jednalo o podezření ze spáchání 
trestného činu poškození veřejně prospěšného zařízení. Místo bylo provizorně 
zabezpečeno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození, nebo úrazu elektrickým proudem 

- dne 5.1. se na služebnu MP dostavil pán, který oznámil, že mu soused dělá naschvály 
a staví mu auto před vjezd. Také má velkého psa, který občas uteče a už ho jednou 
napadl, také pokousal jeho psa, který následně zemřel. S panem sousedem jsme 
preventivně pohovořili a upozornili ho na protiprávnost jeho jednání a možnost 



porušení §49 přestupky proti občanskému soužití Zákona 250/2016 Sb. a 
oznamovatele jsme poučili, aby v případě opakování se takového jednání okamžitě 
volá a podle situace zakročíme. 

- dne 6.1. v 18.00 obdržela hlídka oznámení od ostrahy objektu NÚDZ, že se v objektu 
nachází nepovolané osoby. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o tři 
mladíky z Prahy, kteří údajně přijeli navštívit kamaráda, který tam byl hospitalizován. 
Nakolik bylo po návštěvních hodinách a mladíci byli zjevně pod vlivem alkoholu 
hlídka je z místa vykázala. V průběhu další hlídkové činnosti hlídka opětovně na 
zmíněné tři mladíky narazila a protože se chovali nepřístojně, byli hlídkou 
doprovázeni na zastávku autobusu a vykázáni z města. 

- dne 16.1. bylo pečovatelskou službou oznámeno, že klient, kterému přivezli oběd, 
není schopen vstát z postele, přesto že komunikuje. Dům byl uzamčen a proto se 
hlídka rozhodla na základě §16, čl.1 Zákona o obecní policii č 553/1991 Sb ve znění 
je li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby, je strážník oprávněn 
otevřít byt, nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něj a provést v souladu s tímto 
zákonem zákroky. Neboť byla obhlídkou domu nalezena skrýš náhradního klíče, 
nemuselo být ke vstupu do domu užito násilí. V domě byl nalezen muž ležící na 
pohovce, který nebyl schopen pohybu a stěžoval si na velké bolesti. Muže si převzala 
do péče rychlá zdravotnická pomoc, která muže odvezla do nemocnice. Hlídka dům 
zabezpečila a informovala příbuzné. 

- dne 20.1. kolem deváté hodiny byl hlídkou odchycen hnědý labrador - fena v ulici V 
Boleslavce. Po provedeném šetření byl pes předán majitelce  

- dne 21.1.2018 v čase 19:09  bylo telefonicky oznámeno, že došlo k vloupání do 
objektu č. 952, Dolní kasárna. Volající pan Josef Jirásek uvedl, že majitel odcizených 
věcí je s ním na recepci, kam ho o krádeži přišel informovat. Poškozený uvedl, že 
došlo k odcizení jízdního kola – veterán a gola sady z oplocené plochy, kde má 
uskladněny věci a dopravní prostředky. K tomuto mělo dojít mezi 14:00 – 17:00, kdy 
poškozený nebyl přítomen, poté se vrátil a zahlédl stopy jízdního kola ve sněhu a 
zjistil, že tam není. Visací zámek na bráně nebyl poškozen. Věci měli mít hodnotu 
vyšší jak 5000 Kč, proto byla volána na místo Policie České republiky. 

- dne 29. 1. 2018 v 14:17 hodin přijala hlídka oznámení o výskytu černé skládky na 
území Drast. skládku hlídka nalezla v čase 14:25 hodin. Skládka se nalézala na 
asfaltové cestě vedoucí přes pole za vjezdem z ulice U Obalovny směrem k Drastům, 
poblíž čističky odpadních vod.Skládka sestávala z rozbitých autodílů, autosedaček, 
plastů, kanystru od Sava, polystyrenu, plechových desek, skla, matrací, židlí a různého 
stavebního materiálu a prázdných kufříků od nářadí.  Velikost skládky činila asi 8x8 
metrů. Původce skládky se nepodařilo zjistit. Tímto činem byla naplněna skutková 
podstata přestupku neoprávněného založení skládky, odkládání odpadků nebo odpadu 
mimo vyhrazená místa podle §47, odstavce 1, písmeno i, zákona 200/1990 Sb. o 
přestupcích. Dalším šetřením se podařilo zjistit přibližnou dobu založení skládky 
v časovém rozmezí od soboty 27. 1. večer do pondělí 29. 1. ráno. Protože se pan 
starosta Ivo Kurhajec rozhodl situaci řešit podáním trestního oznámení na neznámého 
pachatele, přivolali jsme na místo hlídku Policie České republiky OOP Odolena Voda.  

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 26.1. byl systémem Fireport oznámen nález utonulého těla v Klecánkách. Hlídka 
po příjezdu na místo vykonávala úkony pro zabezpečení místa činu. 

- dne 27.1. v 17:33 bylo přijato telefonické oznámení od OOPČR Odolena Voda o 
pohřešované 16-ti leté dívce, která dne 26.1.2018 opustila bydliště (U Louže, 
Klecany) a nevrátila se domů. Na základě fotografie, kterou hlídka obdržela po e-
mailu zahájila pátrací akci v Klecanech i okolí, kde se dotazovali v restauračních 
zařízeních personálu i hostů, u přátel a známých až do oznámení, že dívka byla 
nalezena. 

   
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,  

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


