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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 květen bylo zjištěno 20 přestupků proti §25 Zákona
č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, což
neznamenalo pokles dopravních přestupků oproti měsíci duben, ale mírné zvýšení, ke kterému
došlo i proto, že vlivem teplého počasí se plně rozběhla cykloturistika v Klecánkách a tím i
prostor pro páchání dopravních přestupků, především v oblasti nedovoleného parkování
v obytné zóně a na travnatých plochách.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.
V měsíci květen MP mimo jiné řešila :
- dne 4.5.2019 v 13.30 hod hlídka obdržela telefonické oznámení, kde oznamovatel
sdělil, že je fyzicky napadán v ulici Topolová naproti NÚDZ Klecany. Hlídka se na
místo dostavila v 13.35 a šetřením na místě zjistila tyto skutečnosti :
Na místě se nacházela skupina osob, která byla v zjevném sporu. Hlídka v první řadě
situaci zklidnila a poté vyzvala zúčastněné osoby k prokázání totožnosti. Při zjišťování
skutečného stavu věci hlídka zjistila, že jde o spor mezi skupinkou cyklistů a dvou
řidičů motorových vozidel, kteří vjížděli do obce Klecany po ulici Topolová ve směru
ke křižovatce Topolová, Čs. armády, údajně zvýšenou rychlostí se předjížděli, kdy se
ve stejné chvíli na komunikaci pohybovala skupinka cyklistů kterým se vzniklá
dopravní situace nelíbila a jeden z nich pohybem naznačil, že hodí umělou láhev
s pitím na čelní sklo vozidla, což ale neučinil. Na základě této skutečnosti zastavilo
jedno vozidlo a došlo k slovní konfrontaci. Padla i ostřejší slova. Tím se situace začala
vyhrocovat. Navíc se na místo dostavil mužl bydlící v přilehlé nemovitosti a vstoupil
aktivně do sporu v neprospěch řidiče vozidla. Údajně došlo i k fyzickému napadání o
čemž svědčilo drobné zranění řidiče, který lehce krvácel z úst. Po příjezdu hlídky se
situace poněkud zklidnila i když po dobu celého úkonu docházelo ke slovním
potyčkám, které doprovázeli i hrubé urážky a situace se vyhrocovala až do výzvy
hlídky, že pokud nezanechají protiprávního jednání, bude proti nim použito
donucovacích prostředků. Jelikož byli na místě nezletilé osoby, které jevili v důsledku
vyhrocené situace známky vyděšení a stresu hlídka zúčastněné osoby, vykázala
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z místa konfliktu s tím, aby se na základě obdržené písemné výzvy v stanovený čas
dostavili k podání vysvětlení na služebnu Městské policie Klecany, protože vzniklo
důvodné podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle §7, čl.1,
písm. a)b) Zákona č.251/2016 Sb. o některých přestupcích.
dne 8.5. v 9:00 hod hlídka přijala oznámení, že v ulici Nad rychtou došlo k fyzickému
napadení. Hlídka šetřením na místě zjistila, že napadeným byl majitel pozemku na
kterém bez jeho svolení parkoval muž pracující jako stavební dělník na nedaleké
stavbě. Tento po upozornění majitele pozemku chytil pod krkem. Po příjezdu hlídka
oba muže ztotožnila a následně pachatele vykázala z místa soukromého pozemku
s důrazným upozorněním na protiprávnost jeho počínání. Poškozený netrval na
trestním oznámení a spokojil se s omluvou. K újmě na zdraví či majetku nedošlo.
dne 11.5. byla nalezena peněženka s doklady a kreditními kartami. Hlídka zajistila
předání peněženky majiteli
dne 14.5. v 18.30 hlídka obdržela oznámení o domácím násilí. Šetřením na místě bylo
zjištěno, že došlo k hádce partnerů, muž v průběhu hádky fyzicky napadl partnerku a
způsobil jí několik pohmožděnin a malých tržných ran v obličeji. Nakolik se muž na
místě nenacházel, převezla hlídka poškozenou na PČR Odolena Voda k podání
trestního oznámení a poté ženu doprovodila do místa bydliště k vyzvednutí osobních
věcí. Ta se poté odebrala z místa bydliště k příbuzným.
dne 24.5. v 22.00 při kontrole ubytovny v kasárnách bylo zjištěno že tři osoby
ukrajinské národnosti požívají alkoholické nápoje. Na kolik nebyli ve vyšším stupni
podnapilosti, nebyli vykázáni, ale bylo jim sděleno, že alkohol je zakázán a pokud tam
přijedeme příště a zjistíme další porušení řádu - nebo nadýchají tak z ubytovny
odejdou.
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.
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo k několika případům a to
9.5. odchycena sovička a předána do záchranné stanice, 11.5. černý kříženec na
náměstí, 15.5. odchycen Jack Russel u pošty, 30.5. kříženec retrievera, všichni předáni
majitelům
v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města dvě 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. 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. V poslední době se projevilo několik případů, kdy se někteří
občané pokusili řešit sousedské spory prostřednictví MP. Na margo toho bych chtěl upozornit
všechny občany, že pokud na někoho podáváte oznámení, nebo podnět k šetření a nejsou pro
tato obvinění relevantní důkazy, nebo věc nejde prokázat, sami se dopouštíte minimálně
přestupku, ne li trestného činu. Věřím však, že takových případů už bude minimum.
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

