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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 září bylo zjištěno 21 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 

o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci.  

Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do 

spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 

 

 

V měsíci září MP mimo jiné řešila :  

- dne 2.9. v čase 16.25  oznamovatel nahlásil krádež motorové nafty ze dvou 

zaparkovaných nákladních vozidel společnosti OK Trans. Protože se jednalo o větší 

škodu než malou, byla přivolána na místo činu hlídka PČR, která si případ převzala. 

- dne 4.9. v čase 15.28 hlídka obdržela žádost o součinnost od OD PČR při dopravní 

nehodě v prostoru sídliště Astrapark, při které došlo ke střetu osobního motorového 

vozidla s nezletilým cyklistou. Hlídka provedla na místě prvotní úkony šetření a 

zabezpečila odvoz zraněného cyklisty. Po příjezdu hlídky PČR případ předala k 

dalšímu šetření. 

- dne 5.9. v čase 10.29 hlídka při běžné hlídkové činnosti zjistila poškození lavička na 

Benešovce. Šetřením bylo zjištěno, že jedno prkno chybí zcela a další je nalomené. 

Nakolik město postrádá kamerový systém a nebyli zjištěni žádní svědci, byl případ 

vandalismu odložen a zpráva o poškození předána technickým službám města. 

- dne 6.9. v čase 10.35 hlídka obdržela žádost od stavebního úřadu o asistenci u 

restaurace Farm Table, kde na silnici probíhali nějaké stavební práce, které nebyly 

nahlášeny na úřad. Šetřením na místě bylo zjištěno, že povolení mají, jen to 

nenahlásili. 

- dne 6.9. v čase 19.55 hlídka obdržela oznámení od PČR Odolena Voda, že na 

křižovatce ulic Na Skalkách/U školky pána pokousal pes. Šetřením na místě hlídka 

zjistila, že poškozený má pokousanou ruku už obvázanou. Rána krvácela, ale podle 

sdělení poškozeného to vážné nebylo. Bylo zjištěno, že poškozený byl na procházce se 

psem a jeho pes byl napaden volně pobíhajícím psem. když se poškozený snažil psa 

odehnat, pokousal i jeho. Pes poškozeného vyvázl bez úhony. Majitel volně 

pobíhajícího psa byl v průběhu dalšího šetření zjištěn. Poškozený i útočící pes byli 



převezeni k veterinárnímu vyšetření, kde bylo zjištěno, že pes je prost klinických 

příznaků onemocnění vzteklinou. Poškozenému veterinář prohlédl ruku a 

dezinfikoval, nicméně doporučil, aby navštívil ještě pohotovost. Protože poškozený 

neměl nikoho na odvoz, odvezla ho na pohotovost na Bulovce hlídka. Nakolik pes, 

který útočil, neměl čip ani, očkovací průkaz, byla majiteli uložena bloková pokuta 

příkazem na místě v horní hranici sazby za porušení obecně závazné vyhlášky o 

volném pobíhání psů. 

- dne 13.9. v čase 8.29 hlídka obdržela hlášení o dopravní nehodě na křižovatce 

Topolová , V Honech . Hlídka prováděla prvotní úkony na místě nehody, zabezpečila 

odvoz zraněných sanitkou do FN Bulovka a plnila úkoly při usměrňování dopravy 

- sne 13.9. v čase 16.02 hlídka obdržela oznámení, že se v obchodě Potraviny U Kříže, 

nachází ztracené dítě. Hlídka dítě převzala od prodavačky, která věc oznamovala. 

Šetřením na místě bylo zjištěno, že dítě bydlí v obci Drasty. Po příjezdu na Drasty 

nikdo nebyl doma, u sousedů neznali telefonické spojení na rodiče. Po nějaké chvíli 

otec dítěte volal, že dítě odešlo ze hřiště v Klecanech. Dítě předáno otci v 16:30 v 

Klecanech. 

- dne 14.9. v čase 20.00 hlídka přijala oznámení o napadení osoby. Při šetření na místě 

bylo zjištěno, že oznamovatel byl nejprve slovně a poté fyzicky napadán a bylo mu 

vyhrožováno zabitím. Dokonání fyzického napadení bránili dvě přítomné dívky. 

Svědci uvedli, že je pravdou, že obviněný slovně napadl oznamovatele a snažil se ho 

napadnout i fyzicky, ale oznamovatel sám byl na obviněného také vulgární a to i po té, 

co již hrozba napadení jeho osoby pominula. Oznamovatele i obviněného jsme od sebe 

oddělili a upozornili obviněného, že pokud se to bude opakovat, vykážeme ho z místa. 

- Oznamovatel nám sdělil, že hodlá podat na obviněného oznámení o přestupku proti 

občanskému soužití, pročež byl vyzván, aby se v co nejkratším termínu dostavil na 

služebnu MP.  

- dne 15.9. v čase 0.30 byl hlídkou zajištěn mladík, který se choval agresivně, zřejmě 

pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Mladík byl vykázán z místa a odjel 

z Klecan přivolaným taxíkem. 

- dne 15.9. v čase 15.40 hlídka obdržela prostřednictvím Fireport oznámení o požáru 

v ulici Čsl.armády. Šetřením na místě bylo zjištěno, že v 1. patře obytného domu v 

bytě chytili kabely elektrického vedení. Dva muži, obyvatelé domu oznámili, že oheň 

uhasili, a nikomu se nic nestalo. Hlídka setrvala na místě dokud nedorazili hasiči, kteří 

místo zkontrolovali a odborně ošetřili. 

- dne 16.9. v čase 11.00 přijala hlídka oznámení od PČR Odolena Voda o pohybu 

podezřelé osoby u Vltavy. Hlídka na místě zajistila muže, který byl celý mokrý, ale 

nejevil známky požití alkoholu. Protože muž pocházel ze Slovenska a byl bez 

dokladů, bylo lustrací přes PČR zjištěno, že muž pátráním neprochází. 

- dne 24.9. v čase 12.25 hlídka obdržela oznámení, že svědek viděl na pozemku pana 

Moravce modrý kamion a že se tam chystají vylévat cosi, co strašně zapáchá a valí se 

tam dým. Hlídka šetřením na místě zjistila, že na pozemku se nachází modrý tahač 

Mercedes, který měl v přívěsu spoustu velkých kanystrů s neznámou látkou. Řidič 

vozidla se choval arogantně, agresivně a odmítl prokázat totožnost. Jeho pokus z místa 

ujet, zastavila až hrozba použití střelné zbraně proti pneumatikám vozidla. Na místo 

byla přivolána hlídka PČR Odolena Voda, která si případ převzala. 

- dne 24.9. v čase 14.45 hlídka obdržela žádost od OD PČR o součinnost při pátrání po 

pohřešované osobě.  Jednalo se o prověření, zda se na ubytovnách v Klecanech 

nenachází nebo nenacházela dlouhodobě pohřešovaná osoba. Hlídka prověřila  

městskou ubytovnu v Dolních kasárnách, ubytovnu Kostka v Dolních kasárnách, 



penzion Allegria na ČSL armády, penzion V mexiku, ubytovnu na Náměstí 

Třebízského. Všude negativní. 

- dne 25.9. v čase 11.40 hlídka přijala oznámení o skládce  textilu v ulici Pod černou 

skálou, na křižovatce u vjezdu do chatové oblasti. Na místě nebylo kromě textilu nic, 

co by nasvědčovalo něco o původci skládky. Žádní svědci. 

- 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.   

 

 

 

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. 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. Dne 14.9. se MP podílela na organizaci Slavností pravého a 

levého břehu a při cyklistických závodech do vrchu, tím že dbala na bezpečnost provozu na 

cestních komunikacích a na dodržování veřejného pořádku. 

 

 

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 


