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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 duben kdy bylo zjištěno 17 přestupků proti §25 Zákona
č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, což
znamenalo 50% pokles dopravních přestupků oproti měsíci březen, kdy jsme zaznamenali
celkem 33 přestupků. Jedná se sice o poloviční snížení počtu dopravních přestupků, ale jsou
lokality, kde se nám páchání dopravních přestupků podařilo vymýtit úplně. Nejčastěji se
dopravní přestupky vyskytují v prostoru NUDZ a páchají je především přespolní řidiči.
Vyskytují se problémy s dodržováním předepsané rychlosti v obci. Na základě žádosti MP
přidělil Dopravní inspektorát celkem 7 úseků pro měření rychlosti na místních komunikacích,
kterých budeme i nadále v budoucnu plně využívat.
V uplynulém období jsme zaznamenali jeden výskyt projevu vandalismu a poškozování
veřejně prospěšného zařízení, ke kterému došlo v nočních hodinách na území Základní školy
v Klecanech. Na základě i když nekvalitních kamerových záznamů školy byly za pomoci
občanů Klecan pachatelé ztotožněni. Při vyšetřování přestupku městskou policií se mladiství
k přestupku doznali a projevili upřímnou lítost a proto jim bylo uděleno napomenutí s tím, že
vykonají po dohodě se starostou města brigádu ve prospěch školy, nebo města.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.
V měsíci duben MP mimo jiné řešila :
- dne 4.4. v 13.30 hlídka přijala oznámení od občana, že mu do zahrady spadl dron.
Hlídka šetřením na místě situaci zdokumentovala, předmětný dron zajistila a jelikož se
jednalo o podezření ze spáchání přestupku proti Zákonu o civilním letectví, byl případ
předán příslušným orgánům
- dne 5.4. v 8.00 byla hlídce předána nalezená peněženka s hotovostí a doklady.
Peněženka byla předána majiteli
- dne 11.4. v 18.30 hlídka vyjížděla k dopravní nehodě na křižovatce U obalovny –
Větrušice. Dopravní nehoda se obešla bez zranění a po prvotních úkonech se účastníci
nehody dali svou cestou
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dne 16.4. ve 20.00 přijala hlídka oznámení od PČR Odolena Voda na základě
telefonického oznámení od oznamovatelky, že ze strany jejího souseda dochází při
jeho stavební činnosti k poškozování základů jejího plotu.Hlídka zjistila skutečný stav
věci, zajistila fotodokumentaci, a výsledek šetření předala zpět na PČR, kteří si věc
převzali.
dne19.4. v 17.00 hlídka přijala žádost o součinnost od RZP, kde hlídka pomohla snést
spolu se záchranáři z vyšších pater starého pána, který asi po mrtvičce ležel v bytě 2
dny bez pomoci.
dne 25.4. v 19.00 hlídka obdržela oznámení systému Fireport o dopravní nehodě
v Hošticích. Hlídka na místě zabezpečila prvotní úkony a první pomoc. Řidič byl
následně převezen se zraněními do Vinohradské nemocnice
dne 26.4. v 14.00 přijala hlídka žádost od PČR Odolena Voda o asistenci při převozu
agresivního pacienta NUDZ, který byl následně za doprovodu PČR převezen do
psychiatrické léčebny Bohnice
dne 26.4. v 19:00 hlídka přijala telefonické oznámení, že v obchodě na náměstí prodali
alkohol osobě, která jej předala mladistvým, kteří měli mířit nahoru ulicí Do Kaštan.
Hlídka v ulici U Křížku nalezla skupinku několika mladistvých, kteří měli nealko
nápoje. Po kontrole obsahu batohů a příručních taštiček byla nalezena 0,5l láhev zn.
Božkov – Rum. Hlídka mladistvým láhev odejmula. Osobu, která mladistvým alkohol
podala se nepodařilo ztotožnit.
dne 28.4. v 17:59 přijala hlídka oznámení, že na Náměstí Třebízského, Klecany, muž
obtěžuje tři malá děvčata ve věku od 8 do 11ti let, která byla na náměstí se svými
domácími kočkami. Muž je měl zvát k sobě domů, prý aby se přišla podívat na jeho
nemocnou kočku. Hlídka dorazila na místo v čase 18:01. hod a zjistila, že se na místě
nachází muž, který popíjel alkohol. Šetřením na místě přítomné dívky potvrdily, že
jim na místě přítomný muž opravdu dával svou adresu a zval k sobě domů, aby se
přišly podívat na jeho kočku. Hlídka vyzvala muže aby prokázal svou totožnost. Muž
zareagoval nadávkami, nicméně posléze průkaz totožnosti ukázal. Hlídka informovala
muže, že jeho chování je podezřelé a že se dopustil přestupku porušení obecně
závazné vyhlášky města Klecany přestupku znevážení úřední osoby a současně muže
vykázala z místa. Muž odmítl místo opustit a začal se chovat agresivně. Na základě
toho mu byly přiloženy služební pouta. Jeho jednání bude řešeno přestupkovou
komisí.
kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a
veřejný pořádek,
kontroly náměstí a dětských hřišť se zaměřením na požívání alkoholických nápojů
v tomto případě se jedná o časté porušování zákona, zejména ze strany dělníků
z okolních ubytoven. Doposud byly přestupky řešeny domluvou, úklidem místa a
vykázáním osob, jelikož město dosud nemá v tomto směru platnou vyhlášku
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika případům
v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města čtyři závadové osoby, z nichž dvě
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. Občané se na nás obracejí i s vážnými problémy, které jim pomáháme
řešit odbornou radou i když nejsou v naší kompetenci.
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.
MP zabezpečovala průběh akce pálení čarodějnic, která proběhla bez větších problémů.
Zpočátku bylo celkem obtížné zvládnout především dopravní situaci, ale jinak po celou dobu
trvání akce nedošlo k žádnému narušení veřejného pořádku jak v místě konání, tak po
skončení akce ve městě.
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

