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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 říjen bylo zjištěno 49 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném
stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci. Převážně se těchto přestupků dopouští
přespolní řidiči, návštěvníci a zaměstnanci NÚDZ Klecany v ulicích Topolová a
V Boleslavce. Přestupky v dopravě jsou zapříčiněny ve většině případech naprostou ignorací
dodržování předpisů ze strany řidičů. Vzhledem k rostoucímu počtu automobilů je nutné
konstatovat, že parkovací možnosti jsou zejména v některých lokalitách nedostatečné.
Dále byly v tomto období v časných ranních hodinách prováděny kontroly v ulici
Dolní kasárna se zaměřením na dodržování omezené rychlosti a zákazu vjezdu vozidlům nad
3 500 kg. Bylo šetřeno 6 případů porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. Jedná se většinou o jednání, která
naplňují znaky přestupku podle § 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Strážníci
se na tomto úseku nejčastěji setkávají s rušením nočního klidu, znečišťováním a záborem
veřejného prostranství, neoprávněným zakládáním skládek nebo odkládáním odpadů mimo
vyhrazená místa a vzbuzováním veřejného pohoršení.
V měsíci říjen MP mimo jiné řešila :
- dne 3.10. v 7.40 hod hlídka přijala oznámení, že neznámé vozidlo bílé barvy v jelo na
křižovatce Čsl. armády - Topolova na můstek a zasekl se tam na podvozku. Po
příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že před křižovatkou je zachyceno moto zn.
Volvo, jehož dvě prává kola a značná část vozidla visí z můstku ve vzduchu a že bez
těžké techniky nebude možno vůz vyprostit. Na místě se nacházel řidič, který byl
vyzván k prokázání totožnosti. Řidič i když nebyl fyzicky zraněn byl z celé události
psychicky otřesen a vůbec nevěděl co má dělat. Hlídka informovala jeho pojišťovnu a
byl přivolán asistenční odtahový vůz s mechanickou rukou ( jelikož bylo dopředu
jasné že normální odtahový vůz by zde nemohl vůz vyprostit ) a dále byla zavolána
technická správa komunikací Klecany aby byl přivezen žebřík a lana jelikož bylo
jasné, že řidič odtahového vozidla tyto věci bude potřebovat. Dále byli přivoláni
Dobrovolní hasiči města Klecany z důvodu značného úniku oleje.
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dne 3.10. v 20.00 hod přijala hlídka oznámení, že oznamovatelka má v areálu u koní
Černá skála dva vlčáky, které jí svěřil majitel do dočasné péče a dosud se o ně
nepřihlásil. Hlídka převzala psi do péče a převezla je do odchytového kotce. Následně
byl šetřením dohledán majitel a psi mu byli předáni.
dne 4.10. v 7.50 hod přijala hlídka oznámení, že v nočních hodinách byla zničena
závora v areálu Dolní kasárna. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že závora byla
přelomena hned na jejím začátku, kde se končí zdvihací zařízení. Po zhlédnutí
místních kamerových záznamů bylo zjištěno, že k uražení závory došlo v čase 21:15
dne 3.10. malým motorovým vozidlem ( čtyřkolkou ) na němž seděli dvě osoby.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že tuto škodu spáchal jeden ze zaměstnanců firmy
sídlící v prostoru Dolní kasárna, který se ke škodě přiznal a dobrovolně předal své
údaje potřebné k vystavení faktury a jejich předání na pokladnu města Klecany.
dne 4.10. v čase 08:50 hlídka přijala oznámení, že na kruhovým objezdu v ulici
Topolová došlo k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno že kruhový
objezd byl značně poškozen a betonová konstrukce byla touto srážkou rozseta po
silnici, kde vytvářela nebezpečné překážky v silničnímu provozu. Na místo byla
přivolána hlídka dopravní Policie ČR, a hasiči z důvodu unikajícího oleje. Hlídka
usměrňovala dopravu do doby než se obnovila průjezdnost dané lokality.
dne 5.10. v čase 9:55 hlídka přijala sms zprávu z PCO o spuštění alarmu v objektu
Dolních Kasáren, kde sídlí firma Alfeza. Po příjezdu na místo v 9:58, hlídka provedla
kontrolu objektu, který nejevil známky poškození nebo vniknutí nepovolaných osob.
Byl kontaktován majitel, který si objekt poté přijel zkontrolovat.
dne 10.10. v čase 14.26 hlídka obdržela oznámení od OD PČR Odolena Voda že v
Řeži dochází k hádce a násilí. Hlídka dorazila na místo v 14.31 hod a šetřením na
místě zjistila, že se jedná o spor manželského páru v rozvodovém řízení o maloleté
dítě. Hlídka situaci uklidnila, a protože se jednalo o podezření ze spáchání trestného
činu omezování osobní svobody a omezování domovní svobody, hlídka vyčkala na
místě do příjezdu hlídky PČR, která si případ převzala.
dne 10.10. v čase 16.00 hlídka obdržela žádost o součinnost s Kriminálním oddělením
PČR Praha odbor násilných činů při zajišťování skutečností a osob vedoucí k odhalení
trestné činnosti. Součinnost trvala do večerních hodin.
dne 11.10. v čase 8.30 hlídka obdržela oznámení o poškozeném vozidle, které
nepojízdné blokuje křižovatku u hřbitova. Hlídka dorazila na místo, kde zjistila, že u
osobního motorového vozidla došlo ke zlomení poloosy a upadnutí kola. Hlídka
zabezpečila odtahovou službu a do odstranění vozidla usměrňovala dopravu a
dohlížela na bezpečnost silničního provozu.
dne 11.10. v čase 12.00 hlídka prováděla kontrolu osoby,muže, který již delší dobu
obtěžuje bývalou přítelkyni, PČR informována.
dne 11.10. v čase 20.35 hlídka přijala tel. oznámení o sousedské hádce a rozbíjení věcí
v sousedství. Hlídka situaci zklidnila a nikdo ze zúčastněných netrval na řešení
v přestupkovém řízení
dne 14.10. v čase 12.45 hlídka obdržela žádost od OD PČR o součinnost při prověření
trvalého pobytu zájmové osoby.
dne 16.10. v čase 19.21 hlídka obdržela hlášení od OD PČR že se údajně po břehu
Vltavy pohybuje nahý muž. Hlídka propátrávala okolí ve směru na Zdiby i
kamenolom s negativním výsledkem. Šetřením se nakonec ukázalo, že se nahý muž
pohyboval po druhém roztockém břehu Vltavy.
dne 16.10. v čase 20.35 hlídka obdržela hlášení od OD PČR že do restaurace Na
dvorku byla povolána RZP a požádala o součinnost při zjištění stavu věci. Hlídka

-

-

-

-

-

šetřením na místě zjistila, že jde o pracovní úraz, kdy se kuchař neopatrnou manipulací
s mlýnkem vážně poranil na ruce.
dne 17.10. v čase 10.00 hlídka přijala oznámení o odstaveném auto v poli. Šetřením na
místě byl zjištěn provozovatel, trvale bytem Praha 4 - Nusle. Hlídka prostřednictvím
Městské policie Praha 4, která na uvedenou adresu poslala hlídku a předala pokyn pro
odstranění vozidla a případ dořešila.
dne 22.10. v čase 15.45 dva kluci přinesli na služebnu kreditní kartu AirBank, na
jméno. Hlídka na Facebooku našla jmenovanou, která bydlí v Přemyšlení a pracuje v
NUDZ. Podařilo se ji zkontaktovat a kartu předat.
dne 26.10. v čase 17.38 Hlídka přijala oznámení, že došlo v prostoru Přemyšlení v
Remízkách k propadnutí sklízecího stroje na cukrovku. Šetřením na místě hlídka
zjistila, že v blízkosti veřejné komunikace došlo u 30 tun vážícího sklízecího stroje k
propadnutí nápravy do blíže neurčené dutiny v zemi a hrozilo převrácení stroje. Hlídka
okamžitě ve spolupráci s přítomnými zemědělci provedla úkony k zajištění stroje proti
převrácení za pomocí lan a traktorů a událost oznámila Hasičskému záchrannému
sboru s požadavkem na těžkou vyprošťovací techniku. Do příjezdu HZS hlídka
usměrňovala dopravu s ohledem na bezpečnost silničního provozu a poté podle
pokynů velitele zásahu uzavřela komunikaci směrem na Zdiby na křižovatce Topolová
- Čsl. armády a odkláněla dopravu na objízdnou trasu.
dne 26.10. v čase 22.00 hlídka obdržela oznámení o rušení nočního klidu na adrese V
Honech 690. Šetřením na místě hlídka zjistila, že se oznámení nezakládalo na pravdě,
neboť jednání lidí v označeném bytě nenaplňovalo svým charakterem skutkovou
podstatu přestupku.
dne 28.10. v čase 10.30 Dne 28.10. 2019 v 10.30 hod obdržela hlídka MP Klecany
oznámení, že v prostoru před vstupní branou do kamenolomu stojí nezabezpečené
osobní motorové vozidlo. Šetřením na místě hlídka zjistila, že předmětné vozidlo je
neuzamčené a klíčky od vozidla se nacházeli v spínací skřínce vozidla. Při bližším
ohledání byl nalezen na předním sedadle spolujezdce mobilní telefon a peněženka s
přesně nezjištěnou hotovostí a dokladem totožnosti.Hlídka provedla lustraci vozidla,
zda nebylo odcizeno a zjistila majitele vozidla. Mezitím začal zvonit mobilní telefon
nalezený v autě, který hlídka zvedla a přijala hovor. Volající hlídku informoval, že
uvedeného pána pohřešuje už od večera předchozího dne a proto byl hlídkou vyzván,
aby se dostavil na místo nálezu vozidla. Volající se dostavil na místo s ještě jednou
osobou a hlídka je na základě §12,čl.2, písm. c) Zákona 553/1991 Sb. o obecní polici,
k prokázání totožnosti. Dále je hlídka vyzvala na základě §11, čl.1, písm. a), Zákona
553/1991 Sb. o obecní polici, k podání vysvětlení ke zjištění skutečného stavu věci.
Oba shodně uvedli že pohřešovaný se včera tedy 27.10. 2019 nepohodl s přítelkyní a
ve vypůjčeném osobním motorovém vozidle odjel a od 16.45 hod nepodával o sobě
zprávy a ani neodpovídal na telefonáty a sms zprávy. Na základě tohoto sdělení hlídka
pojala důvodné podezření, že se pohřešovaný mohl pod tlakem okolností pokusit
spáchat sebevraždu. Proto hlídka na základě §12a, Zákona 553/1991 Sb. o obecní
polici vyzvala přítomné osoby k poskytnutí osobní pomoci a začala prohledávat
prostory kamenolomu. V čase 11.30 hod hlídka nalezla tělo muže, které vykazovalo
četná zranění neslučitelná se životem a při bližším ohledání zjistila, že se jedná o
pohřešovaného. Hlídka okamžitě informovala operačního důstojníka PČR a provedla
prvotní úkony pro zabezpečení místa činu. Dále pak hlídka plnila úkoly podle potřeb
vyšetřovacího týmu a po skončení vyšetřování provedla kontrolu uzamčení prostoru
pracovníky kamenolomu.
dne 30.10. v čase 15.00 Hlídka přijala tel. oznámení od PČR Odolena Voda, že u
čističky při kácení stromů mělo dojít k poškození svodidel. Po příjezdu na místo od
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zaměstnanců zjištěno, že kácení provádí firma Lukáš Podaný, IČO 04868692 a věc je
již nahlášena na Českou podnikatelskou pojišťovnu. Poškozená svodidla nafocena.
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 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. Současná spolupráce se dá
charakterizovat jako součinnost dvou profesionálních složek , které zajišťují a přispívají k
pořádku a klidu ve městě, při společné kontrolní činnosti ubytoven, heren, restaurací a v
běžném životě města.
Městská policie se zapojuje velmi intenzivně i do součinnosti v rámci IZS při požárech,
dopravních nehodách atd. Podobně, jak popisuji ve zprávě součinnost s Policií, je na podobné
úrovni i součinnost s HZS.
Ve dnech 10.10. – 12.10. se MP ve spolupráci s PČR podílela na pátrání po pachateli závažné
trestné činnosti, kdy prohledávala všechny odlehlá místa, opuštěné. nebo neužívané objekty
v Klecanech a okolí.
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 upozorňují a oznamují (jak osobně, tak telefonicky) strážníkům
narušování veřejného pořádku, občanského soužití, páchání trestné činnosti, ale také se obrací
na strážníky se žádostí o radu či pomoc při řešení osobních i rodinných problémů. Strážníci
jsou podle zákona o obecní policii povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc
poskytnout. 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.
Materiální a technické vybavení
Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení
především preventivních opatření.
Závěr
Našim hlavním cílem v následujícím období je to, aby si městská policie nadále
zachovala status orgánu města, který kvalitně zabezpečuje místní záležitosti veřejného
pořádku v rámci působnosti města. Profesionální přístup včetně zajištění ochrany bezpečnosti
osob a jejich majetku přitom bude nadále naší prioritou.

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

