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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. Přesto že se stále potýkáme s problémem v oblasti přestupků v dopravě na
cestních komunikacích došlo v této oblasti k rapidnímu nárůstu počtu spáchaných přestupků.
Zatím co v měsíci únor kdy bylo zjištěno 14 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o
nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci v měsíci březen jsme
zaznamenali celkem 33 přestupků, z nichž bylo 22 přestupků řešeno blokovou pokutou a 11
přestupků napomenutím. Jedná se sice o více jak 50% zvýšení počtu dopravních přestupků
spáchaných především nerespektováním vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára –
zákaz zastavení a stání v prostorech V Boleslavce, kde klienti, návštěvníci, ale i zaměstnanci
NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování mimo
vyhrazená místa. Ale je to dáno oteplením a zvýšeným provozem na pozemních
komunikacích v městě díky teplému počasí. Vyskytují se i problémy s dodržováním
předepsané rychlosti v obci. Na základě toho požádala MP Dopravní inspektorát o přidělení
dalších úseků pro měření rychlosti na místních komunikacích.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.
V měsíci březen MP mimo jiné řešila
- dne 1.3. v 15.00 obdržela hlídka oznámení, že v ulici V Honech došlo k obtěžování
nezletilých dívek. Hlídka okamžitě dorazila na místo a šetřením zjistila, že dvě
nezletilé dívky byly pod různými záminkami lákány do bytu osoby, která hlídce byla
známa z předešlého šetření. Osoba byla hlídkou zajištěna a vyzvána aby setrvala na
místě do příjezdu hlídky PČR. S hlídkou PČR jsme dospěli k závěru, že nedošlo
k naplnění skutkové podstaty trestného činu, ale na základě nezvyklého chování
podezřelého a z předešlých zkušeností, kdy byl jmenovaný hledán a zajištěn na návrh
lékaře, protože se nedostavoval na ambulantní léčbu schizofrenie, byl na místo
povolán lékař. Po konzultaci lékaře a zjištění dalšího stavu věci, byla osoba převezena
do Bohnic.
- dne 10.3. ve 14.00 obdržela hlídka oznámení o odklopené šachtě V Honech 686. Na
místě hlídka zjistila že cihly zdiva šachty jsou již nejspíš stářím povolené a železný
poklop někdo odklopil a tím uvolnil cihly pod ním. Hlídka šachtu provizorně
zabezpečila a vyzvala majitele pozemku k sjednání nápravy.
- dne 10.3. v 19.00 obdržela hlídka oznámení se žádostí o zkontrolování otevřeného
domu. Majitelka domu odjela na hory, po několika dnech jí bratr přijel zalít květiny a
našel otevřené vchodové dveře do domu. Na dveřích nebyla žádná známka poškození.
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Hlídka na žádost oznamovatele dům pečlivě prohledala a podle oznamovatele nebylo
zjištěno nic odcizeného. Oznamovatel po té dům zabezpečil proti vniknutí.
dne 11.3. byla hlídka požádána občankou, aby ji doprovodila do místa bydliště jejího
exmanžela, který jí neplatí alimenty. Hledaný nebyl na místě zastižen. Podle majitele
domu a sousedů hledaný a jeho družka neplatí ani nájem a už 14 dní tam nebydlí.
Dotazem na PČR hlídka zjistila, že hledaný ve vězení ani v pátrání není.
Oznamovatelce hlídka sdělila že musí tuto záležitost řešit přes soud.
Dne 12. 3. 2019 v 14:20 hlídka přijala oznámení z restaurace U mlsnýho bejka,
Náměstí Třebízského, že je tam problémový host, který dělá potíže, je hrubý na
obsluhu a nechce zaplatit. Na místě hlídka zjistila že muž byl zjevně pod vlivem
alkoholu. Obsluha restaurace též potvrdila, že je již v dosti podnapilém stavu a dále
mu již prodávat alkoholické nápoje nechce. Hlídka muže vyzvala, aby uhradil útratu a
potom restauraci opustil. Muž posléze útratu uhradil, ale restauraci opustit odmítal. Po
opakované výzvě byl muž přes jeho odpor z restaurace vyveden.
Před restaurací muž opět začal klást odpor a napadl hlídku. Hlídka použila proti němu
hmaty a chvaty a nasadila muži pouta a přivolala na místo hlídku PČR Odolena Voda.
dne 12.3. ve 20.00 hlídka přijala oznámení od majitele nemovitosti, že mu bývalý
nájemník nechal v domě hady. Hlídka na místě šetřením zjistila že se oznámení
zakládá na pravdě a nalezla v akváriu 2 hady, pravděpodobně škrtiče a králíka, který
běhal po bytě. Byla povolána speciální odchytová služba, která hady převzala do péče.
dne 14.3. v 11.00 hlídka při běžné hlídkové činnosti zjistila že dva muži rumunské
národnosti v VW Transporter šedé barvy zvonili na domy a nabízeli okapy. Oba muži
byli ztotožněni a vykázáni z města pro porušení vyhlášky o podomním prodeji.
dne 15.3. v 7.00 přijala hlídka oznámení z Konstrukty Drasty kde informovali o
opětovném vykradení jejich dvora. Hlídka šetřením na místě zjistila že bylo ukradeno
nářadí z uzamčeného kontejneru přes několik zámků a byla způsobena škoda nikoliv
malá, nakolik se jednalo o podezření z trestného činu krádeže vloupáním, zajistila
hlídka místo činu a přivolala hlídku PČR Odolena Voda
dne 24.3. přijala hlídka oznámení o nálezu injekčních stříkaček v prostoru Černé
skály. Na místě oznamovatelem označeném hlídka nalezla 15 kusů injekčních
stříkaček. Hlídka tyto stříkačky uložila do k tomu určenému přepravnímu kontejneru a
převezla k odborné likvidaci do zdravotnického zařízení.
dne 26.3. hlídka přijala oznámení, že se v Klecánkách nachází opilý muž. Hlídka na
místě zjistila ležícího muže na trávě před domem v ulici Přemyšlenská 84. Muže
hlídka ztotožnila a po zjištění, že nepotřebuje odbornou lékařskou pomoc, převezla
muže do místa bydliště k městskému úřadu do Zdib.
dne 29.3. ve 13:25 hod. přijala hlídka telefonické oznámení o pokusu odjetí vozidla
dlouhodobě parkujícího v prostoru čerpací stanice Hrubý. Hlídka na místě zjistila, že
vozidlo Mercedes Vito AA910 RH Albánské MRZ, které bylo původně zaparkované
na parkovacím stání se nacházelo na protilehlé straně vozovky. Jak uvedl
oznamovatel, byl spatřen neznámý člověk, který od zřejmě nepojízdného vozidla
utíkal do polí. Jestli se jednalo o pokus krádeže vozidla, nebo jeho odvoz s vědomím
majitelem se nepodařilo dostupnými prostředky zjistit. Při prohlídce vozidla byly
nalezeny dokumenty svědčící o možném majiteli. Hlídka provedla lustraci
prostřednictvím Cizinecké policie, ale jmenovaný se v databázi Cizinecké policie
nenalézal.Nakolik nebylo vozidlo zajištěno a tvořilo překážku v dopravě, bylo
rozhodnuto o odtahu vozidla. Všechny ve vozidle nalezené dokumenty nalezené
dokumenty obsahující osobní údaje možného majitele byly vzaty do úschovy hlídkou
a uloženy na služebně MP Klecany.
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dne 31.3. v 14.30 hlídka při běžné hlídkové činnosti zjistila skupinku osob, která na
Nám. Třebízského požívala alkoholické nápoje. Za porušení vyhlášky města byla
přítomným udělena bloková pokuta a poté byli z místa vykázáni
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika případům
v průběhu měsíce byli 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.
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.
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

