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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 34 přestupků proti §25 Zákona
č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, což
znamenalo mírný nárůst dopravních přestupků oproti měsíci březen, kdy jsme zaznamenali
celkem 27 přestupků. Jedná se sice o mírné zvýšení 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 3 úseky pro měření rychlosti na příjezdových komunikacích,
kterých budeme v budoucnu plně využívat.
V uplynulém období jsme nezaznamenali výskyt projevů vandalismu a poškozování veřejně
prospěšného zařízení, ke kterému docházelo převážně v nočních hodinách a nejčastěji v době
pořádání diskoték. Na základě podnětů občanů MP zvýšila v této době hlídkovou činnost i
v nočních hodinách, tak aby k podobným událostem nedocházelo.
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 5.4. v 8:10 jsem přijali oznámení o podezřele se chovající osobě na kole před
vchodem do MŠ. Na místě oznamovatel sdělil, že se osoba chová podivně, celou
půlhodinu sledoval děti a občas nadával kolemjdoucím. Osoba tvrdila, že do MŠ
doprovázela svého syna, což se po prověření ukázalo jako lež. Lustrací přes PČR bylo
zjištěno, že dotyčná osoba má na svědomí několik drobných krádež a maření výkonu
úřední osoby. Osoba byla z místa vykázaná, a protože se začala chovat agresivně, byla
upozorněna na právo použití donucovacích prostředků.
- dne 10.4. v 8.30 jsme přijali oznámení, že oznamovatelce někdo zapálil prádlo, které
měla na šnůře před barákem. Bohužel neměla ponětí kdo by mohl být pachatelem a
nikoho nezahlédla. Šetřením na místě a v okolí nebyly zjištěny okolnosti, které by
vedli k odhalení pachatele a současně vznikla škoda menší než malá, byl případ
odložen.

-

-

-

-

-

dne 14.4. byla nalezena peněženka s doklady a kreditními kartami. Hlídka zajistila
předání peněženky majitelce
dne 17.4. v 15.00 jsme přijali oznámení že na náměstí Třebízského se nalézá
bezvládně ležící tělo muže. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že se jedná o muže
v silně podnapilém stavu a byla přivolaná RZP, která po vyšetření určila, že muž
nevykazuje známky ohrožení životních funkcí a protože začal po chvíli komunikovat,
byl hlídkou doprovázen do místa přechodného pobytu na ubytovnu Mexiko.
dne 24.4. v 14.00 přijato telefonické oznámení od oznamovatelky, která si stěžovala
na to, že je její syn ve škole šikanován a fyzicky napadán. Šetřením na místě se
zjistilo, že se oznámení zakládá na pravdě a celá věc byla předána k prošetření a řešení
řediteli školy.
dne 25.4. v 11.00 jsme obdrželi oznámení o poškození hrobu na hřbitově v Klecanech.
Šetřením na místě a výslechem poškozených se v krátké době podařilo zjistit osobu
pachatele, který byl předveden a vyslechnut. Jelikož oznamovatelka netrvala na řešení
případu a netrvala na náhradě škody, bylo pachateli sděleno, jakých přestupků se
dopustil a jaké jsou za tyto přestupky zákonné postihy a byl propuštěn.
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.
V tomto období bylo služební vozidlo vybaveno defibrilátorem a všichni strážníci prošli
praktickým školením v jeho použití, čímž se zvýšila akceschopnost MP při poskytnutí první
zdravotnické pomoci.
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

