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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 v této oblasti došlo oproti minulému roku k značnému zlepšení. Zatím 

co v měsíci leden bylo zjištěno pouze 15 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o 

nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci únor jsme 

zaznamenali celkem 14 přestupků. Jedná se  téměř o 50% snížení dopravních přestupků oproti 

loňského roku spáchaných nerespektováním vodorovného dopravního značení V12c Žlutá 

čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulic V Honech-Astrapark,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 zaznamenali jeden výskyt projevů vandalismu a poškozování 

veřejně prospěšného zařízení, ke kterému došlo pravděpodobně dne 9.2. v nočních hodinách. 

Hlídka dne 10.2. v 7.15. hod při průjezdu ulicí Dolní Kasárna křižovatka Luční nalezla 

vyrvaný odpadkový koš s tyčí. Koš byl dovezen k areálu technických služeb. Chvíli poté byl 

nalezen druhý odpadkový koš napíchnutý na červeném sloupku před budovou Topolová 483, 

také převezen k areálu technických služeb a vyndaný červený sloupek vrácen zpět na původní 

místo. I když vše nasvědčovalo tomu, že možní pachatelé jsou z řad zahraničních dělníků 

z ubytovny, nepodařilo se shromáždit dostatek důkazů a nebylo možno jim toto protiprávní 

jednání prokázat.  

Na základě podnětů občanů MP zvýšila v této době hlídkovou činnost na hranici kapacitních 

možností 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 únor MP mimo jiné řešila  

- dne 1.2. v 17.30 hlídka při běžné hlídkové činnosti projížděla jsme okolo domu U 

louže 631, když v tom začal zvonit alarm. Po chvíli hlídka zahlédla muže v okně, 

který nereagoval na výzvu hlídky, aby přišel ke dveřím.  Proto hlídka po chvíli, 

z důvodu podezření na ohrožení majetku, vnikla na přilehlou zahradu. Poté s ukázalo, 

že se jednalo o falešný poplach, alarm spustil kvůli sněhu. 

- dne 4.2. v 10.30 bylo hlídkou zastaveno osobní vozidlo, které řídila osoba o níž bylo 

hlídce známo, že jí byl v nedávné minulosti vysloven zákaz řízení motorových 

vozidel. Osoba byla předána PČR pro podezření ze spáchání trestného činu maření 

soudního rozhodnutí. 



- dne 7.2. v 11.00 obdržela hlídka oznámení o údajném pálení škodlivých látek 

v prostoru Horních kasáren. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se oznámení 

nezakládá na stavu věci. Na místě docházelo k pálení dřevěného odpadu a oheň byl 

řádně nahlášen na městském úřadě. 

- dne 9.2. v 12.30 hlídka přijala oznámení od recepce kasáren p. Jiráska, že si všiml 

poškozeného plotu (dvou plotových polí) u stavebnin Woodcote. Hlídka po zjištění 

skutečného stavu věci informovala vedoucí stavebnin, která na místo  poslala 

skladníky zkontrolovat, zda něco chybí. Výsledek kontroly byl negativní.  

- dne 9.2. v 14.00 obdržela hlídka telefonické oznámení o spuštěné alarmu na hlavní 

budově školy. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že je otevřené okno v přízemí, ale 

neneslo stopy násilného vniknutí. Ve spolupráci se školníkem kontaktován jeden 

z učitelů – p. Rychlý, který má od budovy klíče. Po prohlídce objektu bylo usouzeno 

že nejspíše dělníci, kteří instalovali sítě do oken zapomněli zavřít, nebo špatně zavřeli. 

Okna hlídka zabezpečila, zavřela a budovu uzamkla tak, aby mohl být opět spuštěn 

alarm. 

- dne 11.2. ve 22.00 obdržela hlídka oznámení od občana že se mu do domu násilím 

dobývá syn – alkoholik. Hlídka na místě zjistila, že se na místě nachází osoba o níž 

oznamovatel prokázal že má vstup do domu zakázán na doporučení lékařů a že má 

nařízenu léčbu.Nakolik nedošlo k žádnému násilí ani škodě byla osoba z místa 

vykázána a poté ji hlídka sledovala ho cestou dolů Do Klecánek, kdy se po cestě 

ničeho nedopouštěl. 

- dne 11.2. ve 22.30 hlídka obdržela oznámení recepce kasáren, že z areálu, kde se 

recykluje bílá technika se ozývá hudba. Hlídka objekt prověřila a na místě nikoho 

nenalezla. Rádio nejspíš nechali hrát zaměstnanci. 

- dne 13.2. v 7.30 hlídka vyrážela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, kde řidička  

vozidlem Škoda Citigo  nedala přednost protijedoucímu vozidlu Audi. K žádnému 

vážnému zranění nedošlo, ani k větší škodě. Hlídka usměrňovala dopravu do vyřešení 

věci.  

- dne 14.2. v 11.00 hlídka obdržela oznámení, že někdo poškodil závoru v Dolních 

kasárnách. Šetřením na místě a po analýze kamerových záznamů byl zjištěn pachatel, 

který nákladním vozidlem do závory najel. Byl kontaktován majitel firmy, který 

převzal zodpovědnost a zavázal se škodu uhradit. 

- dne 19.2. v dopoledních hodinách hlídka při běžné hlídkové činnosti zjistila odstavené 

vozidlo Ford na vyhrazeném parkovišti pro invalidy na Nám. Třebízského. Po zjištění 

majitele, který tvrdil, že vozidlo odstavil pro poruchu byl řešen blokovou pokutou a 

byl vyzván k odstranění vozidla. Dále bylo zjištěno odstavené vozidlo Hyundai v ulici 

Do Klecánek kde majitel po výzvě vozidlo nechal odstranit. 

- dne 21.2. hlídka při běžné hlídkové činnosti zjistila že jsou vylomené dveře ke vstupu 

do polorozpadlé budovy kovárny U Felixe. Hlídka budovu prohledala a zabezpečila 

zajištění budovy proti vstupu. 

- dne 24.2. hlídka obdržela oznámení od ostrahy areálu Dolní Kasárna, že se po silniční 

komunikaci pohybuje opilý muž ze psem.Hlídka na místě zajistila podnapilého muže, 

který měl u sebe černého labradora a motal se po ulici, domů. Nakolik muž 

nevykazoval známky potřeby odborné lékařské péče a jak uvedl, bydlel nedaleko, 

hlídka muže doprovodila do místa bydliště, tak aby neohrožoval sebe ani okolí tím že 

se zdržoval na silniční komunikaci. 

- dne 24.2. v 21.00 hlídka obdržela oznámení, že se v prostoru Černé skály pohybují 

volně koně. Po příjezdu na místo hlídka zjistila volný pohyb sedmi koní. Dva z nich se 

podařilo odchytit ještě na Černé skále, pět se jich dostalo až do Klecan, ulicí v Mexiku 

až ulicí Na Skalkách k železářství Pinta, kde jim hlídka vozidlem za pomoci majáků a 



zvukového signalizačního zařízení zamezila cestu a obrátila je nazpět, kde si je už 

přebrala a odvedla majitelka. Po cestě se koně několikrát vykáleli na silnici, paní 

majitelka po nich následujícího dne ráno uklidila. 

 

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. 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. K zamezení různého protiprávního jednání a hlavně 

k odhalování pachatelů tohoto jednání v nočních hodinách, kdy z kapacitních důvodů 

neprovádíme hlídkovou činnost by velmi napomohl kamerový systém na území města,  

 

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 


