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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 srpen jsme 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 postihovat nezodpovědné řidiče za nedodržování nejvyšší povolené rychlosti 

v obci. V průběhu trvání akce se dopustilo přestupku 7 vozidel. Všichni řidiči, kteří prekročili 

rychlost byli na místě řešeni blokovou pokutou a bylo zasláno oznámení na příslušný odbor 

dopravy na strhnutí bodů ze systému. Kontroly budeme provádět i v následujících obdobích 

samozřejmě s finančním a bodovým postihem takového jednání. 

Dále ve dnech 29. a 30.8. v ranních hodinách byla provedena bezpečnostně dopravní akce 

v ulici Dolní kasárna zaměřená na dodržování omezené rychlosti a zákaz vjezdu automobilům 

nad 3,5 tuny. 

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 srpen MP mimo jiné řešila :  

- dne 6.8.  ve 9:45 hlídka přijala oznámení že v Klecánkách u autobusové zastávky leží 

u řeky kolo.Hlídka šetřením na místě zjistila, že se jedná o nájemné kolo pražské 

společnosti Rekola, která ho už několik dní postrádá. MP převzala kolo do úschovy a 

vyzvala společnost Rekola, aby si kolo vyzvedla na služebně. 

- dne 11.8. v 17.10 prováděla hlídka kontrolu v prostoru Dolní kasárna. kde hlídku 

zastavil správce ubytovny, který hlídce oznámil, že na ubytovně skupinka 

ubytovaných cizinců popíjí alkohol, což je v rozporu s Ubytovacím řádem, ale že před 



několika málo minutami odjeli motorovým vozidlem bílé barvy, značky Opel, 

pravděpodobně nakoupit další alkohol. Hlídka se vydala ihned udaným směrem a 

skutečně spatřila vozidlo u obchodu se smíšeným zbožím na náměstí Třebízského. 

Než se hlídka stačila na vhodném místě se služebním vozidlem otočit, sledované 

vozidlo z parkoviště odjelo. Hlídka dostihla sledované vozidlo Opel Astra, v ulici Čsl. 

armády a pomocí výstražného světelného a zvukového zařízení toto vozidlo zastavila. 

Ve vozidle se nacházeli čtyři osoby. Na základě důvodného podezření hlídka podle § 

12, odst.2, písm. b), Zákona.č. 553/1991 Sb., o obecní policii vyzvala řidiče 

k prokázání totožnosti a k předložení dokladů podle §6, odst.7, písm. a,b Zákona č. 

361/200,Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řidič prohlásil, že u sebe žádný 

doklad totožnosti nemá a oznámil pouze své jméno a že potřebné doklady má na 

ubytovně. Hlídka dále vyzvala řidiče na základě §5,odst.1, písm.f Zákona 361/2000,Sb 

o provozu na pozemních komunikacích, k orientační dechové zkoušce, kdy po jejím 

provedení byla naměřena hodnota 1.16 promile. Jelikož vzniklo důvodné podezření 

z porušení ustanovení §5, odst.2, písm.b  Zákona č. 361/2000,Sb o provozu na 

pozemních komunikacích, byl případ v 17.37 hod oznámen na OO Policie České 

republiky Odolena Voda, která si případ převzala. 

- dne 13.8. v 8:00 hlídka přijala  oznámení, kde si oznamovatel stěžoval, že si ho soused 

neustále fotí a natáčí. Hlídka na místě poučila pachatele že podle Občanského 

zákonníku, zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení 

bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením a nikdo nesmí 

zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez 

svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo 

pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy 

pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho 

soukromém životě šířit. Nakolik oznamovatel netrval na dalším přestupkovém řízení, 

byl případ odložen. 

- dne 20.8. v 12:58 Oznamovatel oznámil vykradení vozidla. Hlídka šetřením na místě 

zjistila, že jde o vykradenou dodávku Ford Transit a podle sdělení poškozeného se 

jednalo o odcizené nářadí v hodnotě 50 000,- Jelikož šlo o podezření ze spáchání 

trestného činu, byla přivolána hlídka PČR a ta si případ převzala 

- dne 20.8. v 14:30 hlídka obdržela oznámení o poškozeném stromu po zásahu blesku 

v prostoru Dolní kasárna. Šetřením na místě bylo zjištěno, že bezprostřední nebezpečí 

pádu stromu nehrozí, přesto byla informována firma pro rizikové kácení.  

- dne 20.8.v 15:30 hlídka obdržela oznámení, že se v Klecanech pohybovala podezřelá 

osoba, muž asi 55 let v zelené košili s koženou taškou, který se choval zmateně a 

údajně vstupoval do cizích domů s tím že tam bydlí. Hlídka propátrávala určenou 

lokalitu, ulici po ulici s negativním výsledkem. 

- dne 21.8. v 11.20  hlídka obdržela oznámení, že v ulici Do Klecánek u čističky 

odpadních vod téměř došlo k dopravní nehodě. Při šetření na místě bylo zjištěno, že 

při zásobování materiálem stavby čističky dochází k nebezpečnému zablokování 

jízdního pruhu v nepřehledném úseku. Hlídka poučila vedoucího stavby jak 

improvizovaně zabezpečovat bezpečnost provozu a v případě očekávaných obtíží si 

raději vyžádal asistenci MP 

- dne 21.8. v 11:55 V průběhu běžné hlídkové činnosti, byla hlídka oslovena řidičem 

autobusu, který nahlásil nález peněženky a tuto hlídce předal. Hlídka provedla úkony 

potřebné k nalezení majitele a v 12.45 byla peněženka předána majitelce. 

- dne 23.8. v 9:20 volal oznamovatel, že v  noci v areálu dílny technických služeb bylo 

ukradeno z vozidla cca 30 litrů nafty. Hlídka areál ohledala, žádné další škody zjištěny 

nebyly a taktéž stopy násilného vniknutí nebyly zjištěny. 



- dne 23.8. v 19:30 oznamovatel informoval, že jsou stížnosti až z Roztok na to, že 

pátky večer a přes víkendy někdo pouští velmi hlasitě tvrdou rockovou muziku a že by 

to mělo jíž odněkud z Klecánek nebo snad z Brnk. Hlídka informaci prověřovala a 

zaregistrovala přesně takovouto produkci z domu na Povltavské ulici č. 42. Na 

zahradě tohoto domu tam muž pouštěl opravdu dost hlasitě výše zmíněný typ hudby. 

Hlídka muže pozorovala a ten se jevil zjevně pod vlivem alkoholu. V pauze mezi 

písničkami hlídka využila chvíli ticha a volala na něj, zda by to mohl ztišit, ale jenom 

se otočil a na výzvy nereagoval. Totéž se opakovalo v čase 20:30. Není v pravomoci 

MP v takovémto případě vstoupit na soukromý pozemek. V čase 21:30 však již s 

produkcí skončil. Hlídka podala podnět z podezření na přestupek proti občanskému 

soužití na přestupkovou komisi. 

- dne 25.8. v 22.30 hlídka při kontrolní činnosti zjistila v ubytovně Dolní kasárna rušení 

nočního klidu na pokoji č.36, kterého se dopouštěli dva občané bulharské národnosti. 

Oba byli řešeni blokovou pokutou. 

- dne 28.8. v 22:30 hlídka obdržela oznámení že opilý občan Bulharska bydlící na 

ubytovně Dolní kasárna,tam mlátí do zařízení a dělá hluk, při příjezdu hlídky seděl 

před ubytovnou na lavičce a v klidu kouřil. Po promluvě šel do pokoje s tím, že se 

omlouvá za své hlučné chování a že jde spát 

- 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.  

- v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města tři 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. V měsíci srpen byla hlídkou MP 

Klecany zadržena osoba v celostátním pátrání a předána PČR.  

 

 

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. Dne 20.8. proběhlo školení na nový systém evidence 



přestupků. Strážníci byli proškoleni ve využívání nového elektronického systému Mimis, 

který zefektivní administrativní úkony MP 

 

 

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 


