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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 

znamenalo pokles dopravních přestupků oproti měsíci březen o 42%, kdy jsme zaznamenali 

celkem 34 přestupků. K poklesu došlo i přesto, 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. 

 

V uplynulém období jsme zaznamenali dva vážné výskyty projevu vandalismu a poškozování 

veřejně prospěšného zařízení, ke kterému došlo dne 14.5. pravděpodobně v nočních hodinách 

kdy došlo k rozbití skleněné tabule autobusové zastávky U kostela. Dále 30.5. bylo zjištěno 

odcizení stromu štědřenec z náměstí V.B.Třebízského před restaurací U Císařských schodů 

Na základě šetření MP byly oba případy předány PČR k došetření. 

 

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 2.5.  v 14:00 jsem přijali oznámení, že v ohradě na Černé skále je mrtvý kůň. Na 

místě jsme kontaktovali majitelku a šetřením bylo zjištěno, že kůň trpěl dušností a 

dalšími nemocemi. Ve spolupráci s majitelkou jsme zabezpečili odvoz uhynulého 

zvířete do kafilérie.  

- dne 4.5. v 22.00 hlídka zpozorovala muže, který se snažil dostat do zaparkovaného 

vozidla. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o majitele vozidla, ale ten se nacházel ve 

zjevně podnapilém stavu. Jelikož svým počínáním ještě nenaplnil skutkovou podstatu 

přestupku či trestného činu, hlídka ustoupila od řešení, ale na základě důvodného 

podezření, že by majitel vozidla mohl pokračovat v konání vedoucímu ke spáchání 

takovéhoto skutku, hlídka majiteli vozidla odňala klíče od vozidla s tím, že si je 

majitel může vyzvednout na služebně MP druhý den. Tak se i stalo a majitel vozidla 

byl poučen o závažnosti a nebezpečnosti jeho počínání a trestním postihu. 

- dne 21.5. byla nalezena peněženka s doklady a kreditními kartami. Hlídka zajistila 

předání peněženky majiteli 



- dne 21.5. ve 14.30 jsme obdrželi oznámení od manžela, že jeho žena a matka 

jedenapůlročního dítěte byla celý den s dítětem doma opilá a když jí toto po příchodu 

vyčetl, tak ho udeřila a nechtěla mu dítě vydat. Hlídka dítě předala do péče otci a 

matku poslala vystřízlivět do ložnice s tím, že pokud by se situace opakovala, tak 

případ předáme sociálce. 

- 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.  

- dne 25.5. ve 13.00 si hlídka povšimla nedaleko autobusové zastávky u benzinové 

pumpy Hrubý opilého mladíka, který se nebezpečně pohyboval po vozovce. Po  

negativní lustraci byl z preventivních důvodů hlídkou odvezen do místa jeho pobytu 

do Klíčan. 

- dne 25.5. v 15.30 jsme obdrželi oznámení o havárii autobusu na cestě do Větrušic, 

která tak byla neprůjezdná. Hlídka usměrňovala dopravu na křižovatce 

Větrušice/Řež/Klecany do cca 18:00, kdy přijela odtahovka z Kladna a autobus 

vyprostila. Žádné provozní tekutiny neunikly a nevznikla ani žádná škoda na majetku 

ani na zdraví. Autobus po vyproštění odjel. 

- dne 29.5. v 8.30 jsme přijali oznámení, Přijato že u zadního vchodu školy – před 

školkou se pohybuje vzteklý muž, který hlasitě pokřikuje a mlátí klíči. Po příjezdu na 

místo byl muž pocházející z Košic ztotožněn a prolustrován přes PČR se zjištěním že 

pátráním neprochází a v minulosti se dopustil maření soudního rozhodnutí a krádeže 

v devadesátých letech. Údajně hledal dům, v kterém má doklady a své pracoviště. 

Ovšem nezná ulici, ani další informace… Po prošetření bylo konečně zjištěno místo 

jeho přechodného bydliště a pracoviště v Řeži, kterou si zmatený muž spletl 

s Klecany. 

- 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. 

Ve dnech 16.5. až 18.5. se MP podílela na dopravních soutěžích všech žáků ZŠ Kleiny ve 

spolupráci s PČR a studentkami Trivis, které u MP zrovna vykonávali odbornou stáž. 

Dne 26.5. MP zabezpečovala průběh akce Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví v 

Máslovicích, kde jsme měli na starosti především bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

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 


