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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 červen bylo zjištěno 21 přestupků proti §25 Zákona 

č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci.  

V měsíci červen jsme na základě stížnosti občanů prováděli dopravně bezpečnostní akce 

v ulici U Louže se zaměřením na porušování Zákona 361/2000 Sb, o provozu na pozemních 

komunikacích a to konkrétně na dodržování rychlosti c obytné zóně.  

Cílem akce bylo upozornit občany, že tzv.“místní zvyklostí“ se dopouští přestupku a často 

narušují plynulost dopravy a v neposlední řadě i bezpečnost chodců. Proto se z počátku 

jednotlivé případy neřešili blokovou pokutou. V průběhu trvání akce se dopustilo přestupku 

25 vozidel. Většina řidičů situaci pochopila a uznala svou chybu. Kontroly budeme provádět i 

v následujících obdobích. 

Velmi kladně hodnotím přístup Základní školy, která si oproti minulému roku, kdy tomu tak 

nebylo, vyžádala asistenci Městské policie na všechny odjezdy dětí do škol v přírodě, což 

vždy komplikovalo plynulost dopravy a navíc v tom místě je vždy zvýšený pohyb osob ve 

vozovce. Hlídka zabezpečila usměrňování dopravy tak, aby případně nedošlo k nehodě. 

Myslím si, že pro bezpečí dětí je třeba vždycky udělat maximum. Když MP zajišťuje i 

uzavření jednoho jízdního pruhu a usměrňuje dopravu, je riziko určitě minimální. 

Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do 

spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 

 

 

V měsíci červen MP mimo jiné řešila :  

- dne 6.6.  ve 22:45 hlídka přijala oznámení z herny na náměstí Třebízského, že je tam 

problémový host. Na náměstí jsem dorazil v čase 22:47. Před barem se dosti opilý 

muž hádal s barmanem, hlídka je oddělila jsem od sebe. Barman sdělil, že se muž 

choval agresivně a dožadoval se možnosti hraní, což mu nebylo umožněno z důvodu 

neposkytnutí op a souhlasu uložení dat dle nového evropského zákona GDPR. Po 

provedené lustraci byla osoba vzhledem k jejímu chování z místa vykázána 

- dne 7.6. v 11.30 hlídka obdržela oznámení, že se po Klecanech pohybují osoby 

podezřelé z podomního prodeje. Šetřením se ukázalo, že jde o svědky Jehovovi a 



jelikož je podle zákona svoboda vyznání a šíření víry, nebylo proti osobám nijak 

zasahováno.  

- dne 10.6. hlídka při běžné hlídkové činnosti zjistila že v parku v ulici Pionýrská se 

nachází skupinka mladých lidí, požívajících alkoholické nápoje. Šetřením bylo 

zjištěno, že se nejedná o mladistvé, proto byly osoby z místa vykázány. 

- dne 15.6.na akci „Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví“ ve Větrušicích se strážník 

MP Klecany v čase 18:30 stal svědkem napadení jednoho z hostů této akce neznámým 

pachatelem. V tu chvíli bylo vůči muži použito výzvy jménem zákona, aby zanechal 

svého protiprávního jednání, což na muže nemělo žádný vliv. Protože zákrok nesnesl 

odkladu strážník, zaklekl pachatele a použil hmatů. Po té co byl muž zakleknut mu 

bylo oznámeno, že mu budou přiloženy pouta. Při pokusu o přiložení pout byl strážník 

zezadu sražen neznámým mužem na zem, což mělo za následek, že pachateli se 

podařilo vstát a dát se na útěk. Když se strážník chtěl vydat za pachatelem, stoupli si 

dva neznámí muži, (mezi kterými byla pravděpodobně i osoba která zamezila spoutání 

pachatele) a bránili mu v služebním úkonu. Později za součinnostní spolupráce 

s obecním úřadem byla zjištěna totožnost těchto dvou osob a vše bylo oznámeno 

orgánu, do jehož působnosti projednávání přestupku patří. V rámci celé akce nedošlo 

ke zranění, ani škodě na majetku žádné ze zúčastněných stran. 

- dne 17.6. hlídka asistovala při vystěhování občanů Bulharska z ubytovny za hrubé 

porušení ubytovacího řádu. 

- dne 20. 6. 2019 v 10.20 přijala hlídka oznámení, že v ulici Nad rychtou, Klecany, 

došlo v důsledku sečení trávy k poškození soukromého motorového vozidla. Šetřením 

na místě bylo zjištěno, že při práci se strunnou sekačkou pracovníkem technických 

služeb došlo k odmrštění kamene, který zasáhl boční zadní okénko na pravé straně 

osobního motorového vozidla zaparkovaného nedaleko místa výkonu práce a došlo 

k jeho rozbití. Průběh šetření neprokázal žádné podezření ze zanedbání pravidel 

bezpečnosti práce.  

- dne 21.6. v čase 12:41 přijala hlídka telefonické oznámení od pracovníka Povodí 

Vltavy, že vidí velkou, pravděpodobně ropnou skvrnu u zdymadla v Klecánkách. 

Šetřením na místě byla zpráva potvrzena a přivolána jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů Klecany (dále jen SDH Klecany).  Dorazili v čse 13:05. V době jejich příjezdu 

byla již skvrna poměrně malá a rozptýlená. Spolu s velitelem a jedním dalším členem 

SDH Klecany hlídka projela a prozkoumala pobřeží Vltavy až k Ústavu jaderného 

výzkumu Řež včetně (dále jen ÚJV). Zde, v areálu ÚJV, bylo nalezeno menší 

nakumulovan množství znečišťující látky, nashromážděné okolo zakotveného tankeru. 

Hasiči zde v čase 13: 30 začali provádět nezbytná opatření k její likvidaci.  

- dne 26. 6. v čase 7:40 hodin hlídka vykonávala v rámci běžné hlídkové činnosti 

měření rychlosti jízdy vozidel v ulici U louže. V čase 7:50 u hlídky zastavilo vozidlo, 

ze kterého vystoupil muž a začal narušovat a mařit práci hlídky. Na jeho invektivy 

vůči hlídce mu bylo sděleno, že hlídka koná svou práci. Na základě pokračujících 

urážek mu bylo sděleno podezření ze spáchání přestupku znevážení postavení úřední 

osoby při výkonu její pravomoci. Na základě toho byl vyzván k prokázání totožnosti. 

Muž tvrdil, že hlídka nemá žádné právo po něm požadovat průkaz totožnosti a 

občanský průkaz předložil až po varování, že pokud tak neučiní, může být předveden 

na Policii ČR a to i za použití donucovacích prostředků. Protože dotyčný odmítl řešit 

výše uvedené přestupky příkazem na místě, a neuznal, že se vůbec nějakého přestupku 

dopustil,byly zjištěné skutečnosti a důvodná podezření na spáchání výše uvedených 

přestupků oznámeny k projednání na Městský úřad Klecany 
-  



- 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 

5.6. ve 22.30 odchycen pes a předán majitelce, 10.6.odchycen černý kříženec na 

náměstí, 12.6. 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.   

 

 

 

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. Dne 2.6. se MP podílela na organizaci Dětského dne 

v Klecanech a hned od začátku bylo zřejmé, co bylo pro děti, ale i dospělé největší atrakcí. 

Všichni přítomní si mohli vyzkoušet jak vybavení služebního vozidla, tak výzbroj a 

donucovací prostředky strážníka. Dne 7.6.hlídka MP zabezpečovala z hlediska bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích akci Základní školy v prostoru Klecánky. 

Dále jsme zabezpečovali dopravně bezpečnostní situaci při tradiční Klecanské veterán 

rallye dne 8.6. Dne 15.6.2019 hlídka městské policie ve složení prováděla na základě 

veřejnoprávní smlouvy s obcí Větrušice za účelem dohledu nad veřejným pořádkem při 

pořádání místní kulturní akce „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“  hlídkovou 

činnost a to v době od 08:00 do 24:00.  

 

 

 

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 


