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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. Přestože Městská policie plnila úkoly ve ztížených podmínkách z důvodů čerpání 

řádných dovolených, kdy strážníci sloužili v jednočlenných hlídkách 16ti hodinových 

směnách, tak aby nebyl nijak narušen běžný chod Městské policie. 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 červenec bylo zjištěno 21 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném 

stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci.  

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

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

komunikacích a to konkrétně na dodržování rychlosti v obci.  

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 samozřejmě už s finančním postihem takového jednání. 

K běžným úkolům MP přibyly úkoly vyplývající ze zvýšeného rizika vzniku požárů z důvodu 

nadměrného sucha a zákazu rozdělávání otevřených ohňů. 

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

spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 

 

 

V měsíci červenec MP mimo jiné řešila :  

- dne 4.7.  ve 21:45 hlídka přijala oznámení že u rybníčku Náměstí Třebízkého leží 

bezvládný zraněný muž. Hlídka šetřením na místě zjistila, že se jedná o muže v silně 

podnapilém stavu, který byl zraněn na hlavě, kde měl krvácející ránu a stěžoval si na 

bolesti ruky v ramenním kloubu. Z důvodu zranění hlavy, hlídka přivolala záchranku a 

do příjezdu záchranářů se snažila muže udržet při vědomí. Po příjezdu sanitky hlídka 

asistovala při práci záchranářů, nakolik se zraněný muž bránil ošetření a odmítal 

nastoupit do sanitky. Za pomoci donucovacích prostředků byl muž uložen a připoután 

k lůžku, kde mohli záchranáři přistoupit k ošetření a převezení do nemocnice.  



- dne 6.7. v 15:00 hlídka přijala  oznámení, že nedaleko obce Bášť hoří pole. Hlídka po 

příjezdu na místo provedla prvotní úkony k zabezpečení příjezdových cest pro 

hasičské vozy a dále usměrňovala dopravu do skončení zásahu. 

- dne 8.7. v 19:30 hlídka přijala oznámení, že se ve škole spustil alarm. Šetřením na 

místě bylo zjištěno, že si pracovnice školy neuvědomila, že se v 19.00 zapíná 

bezpečnostní zařízení a narušila objekt, čímž došlo ke spuštění alarmu. 

- dne 10.7. 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 17.7. hlídka  

- 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 

7.7 ve 22.30 odchycen pes a předán majitelce, 13.7.odchycen černý kříženec na 

náměstí, 12.7. 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.  

 

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 


