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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. Stále se potýkáme s problémem v oblasti přestupků v dopravě na cestních 
komunikacích i když i v této oblasti došlo k určitému zlepšení. Zatím co v měsíci leden bylo 
zjištěno 69 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení 
vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci únor jsme zaznamenali celkem 34 přestupků. Jedná 
se  téměř o 50% snížení dopravních přestupků spáchaných 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.  
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 leden MP mimo jiné řešila  

- v průběhu víkendu ve dnech 2.2. až 4.2. se řešili problémy na ubytovně Dolní kasáena, 
kde docházelo ke konzumaci alkoholických nápojů, což je v rozporu s domovním 
řádem. V důsledku toho byl z ubytovny vykázán občan Bulharské národnosti.  

- v uplynulých dnech docházelo k velmi častému odchytu zvířat. Celkově bylo 
odchyceno a dočasně umístněno do odchytového kotce  8 psů různých ras . Ve všech 
případech se podařilo majitele psů dohledat a psy předat do jejich péče.  

- dne 14.2.2018 v 10.30 hod obdržela hlídka telefonické oznámení, kde oznamovatel 
sdělil, že už tři dny neviděl svého známého s kterým se denně scházeli v místní 
restauraci a že nemá před domem uklizenou popelnici po vývozu smetí a nehlásí se 
mu na mobilním telefonu. 
V 10.40 se hlídka dostavila na uvedenou adresu Pionýrská 256, Klecany kde provedla 
obhlídku domu. Skutečně na kraji vozovky před domem stála prázdná popelnice a na 



dvorku stálo jízdní kolo opřené o zeď. Po marném zvonění u branky, hlídka zjistila,že 
branka je odemčená a vstoupila na pozemek. Po obhlídce domu, hlídka zjistila, že dům 
je uzamčen, uvnitř domu svítilo světlo a na bouchání na dveře a okna nikdo 
nereagoval. 
Hlídka do domu vnikla malým nezaskleným sklepním okýnkem a to 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 anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník 
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen "byt"), vstoupit do něho a 
provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení 
bezprostředního nebezpečí. 
Bezprostředně po vniknutí do domu hlídka nalezla na schodišti do sklepa bezvládné 
tělo muže, který nejevil známky života. Jednalo se o majitele domu. 
Následně hlídka odemkla vstupní dveře domu, které byly zajištěny zevnitř západkou. 
Okamžitě po zjištění skutečností byla na místo povolána Policie ČR a zdravotnická 
služba, kde po ohledání těla lékař konstatoval smrt. 
Hlídka dále prováděla úkony zabezpečení místa činu a spolupracovala s výjezdovou 
skupinou Kriminální služby. Akce byla ukončena odvezením těla postiženého a 
následným uzamčením a zapečetěním vstupních dveří domu a vstupní branky na 
pozemek.  

- Dne 23. 2. 2018 v čase 20:45 přijala hlídka telefonické oznámení, že z komína domu 
na adrese Pionýrská 256, Klecany, 250 67 stoupá ohromné množství dýmu a létá velké 
množství jisker. Jelikož se jednalo o dům, kde před týdnem zemřel jeho majitel, a dům 
je nyní opuštěný, vzniklo důvodné podezření na nebezpečí požáru. 
Na místě hlídka byla v čase 20:50. Branka byla zamčená, proto hlídka přelezla plot. 
Dům byl také zamčený a zdálo se, že nikdo není doma. Na místě skutečně z komína 
létalo velké množství jisker, proto hlídka neprodleně informovala místní Sbor 
dobrovolných hasičů Klecany, kteří na místo dorazili v čase 21:05.  
Jelikož vzniklo důvodné podezření, že hrozí větší škoda na majetku, společně s 
velitelem hasičů hlídka  na základě §16, čl. 1, 553/1991 Sb. zákona o obecní policii 
vnikla do domu otevřeným sklepním okénkem.  
Na místě hlídka zjistila, že byl nepřiměřeně roztopen kotel. Hasiči mezitím otevřeli 
vrata, okolo kterých byl jen omotán řetěz a provedli nezbytný zákrok. V čase 21:20 na 
místo dorazila také hlídka 211 PČR Odolena Voda a případ si převzala.  
Jednalo se o to, že dcery zesnulého příliš roztopily kotel. Dcera zesnulého byla 
posléze dohledána a bylo jí oznámeno, ať se dostaví neprodleně na místo.  

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 14.2. v 9:16 bylo přijato telefonické oznámení od PČR Odolena Voda se žádostí o 
asistenci RZS u schizofrenického pacienta. Hlídka poskytla zdravotníkům veškerou 
součinnost 

- dne 18.2. ostraha kasáren v Dolní Ubytovně volala, že pana S., který byl toho dne 
hlídkou vykázán z prostoru kasáren, hledá dopravní policie kvůli nehodě, kterou 



spáchal a ujel od ní. Šetřením hlídka zjistila že pan S. se má zastavit okolo 18:00 pro 
nějaké osobní věci, které po vykázání zůstali v prostorách, odkud byl dopoledne 
vykázán. Hlídka uvědomila dopravní policii a pan S. byl v 18:15 a zadržen a předán 
hlídce dopravní policie  
   

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 provedla informační besedu pro mladé členy dobrovolných hasičů Klecany, kde byli 
účastníci zábavnou formou seznámeni s historií městské policie od středověku až do dnešní 
doby, s úkoly které plní městská policie, s výzbrojí a vybavením strážníků a s technikou 
použití donucovacích prostředků. Beseda se setkala se všeobecným zájmem a bylo 
dohodnuto, že s podobnými akcemi budeme pokračovat i v budoucnu. 

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


