Zpráva o činnosti
Městské policie
Klecany
Prosinec

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 prosinec bylo zjištěno 31 přestupků proti §25 Zákona
č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní
komunikaci. Převážně se těchto přestupků dopouští přespolní řidiči, návštěvníci
a zaměstnanci NÚDZ Klecany v ulicích Topolová a V Boleslavce. Celková situace
v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do spíše
klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.

V měsíci prosinec MP mimo jiné řešila :
- dne 3.12. v 10.00 hlídka přijala oznámení, které upozornilo na podezřelé
osoby, muže a ženu, kteří přijeli v bílém vozidle Škoda Fabia , které bylo
registrováno na osobu dle lustrace s kriminální minulostí Osoby
vystoupili z vozu a procházeli okolí. Hlídka vozidlo skrytě nafotila. V 10:45
Bylo hlídce oznámeno, že podezřelí odjeli s ukradenými hliníkovými
plechy ze střechy. Šetřením bylo zjištěno, že plechy odvezli do sběrny v
Dolních Chabrech, kde je prodali. Výše zmíněné osoby prý zde byly
viděny častěji. Další hliníkové plechy si výše zmínění poodnesli stranou,
asi aby se pro ně později vrátili. Místo bylo střeženo a byla Informována
také PČR Odolena Voda, které byla záležitost předána jako podezření ze
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spáchání trestného činu, neboť hodnota zcizeného materiálu by mohla
přesáhnout 5 tis. Kč a krom toho by se u výše zmíněných podezřelých
jednalo o recidivu.
dne 9.12. v 12.35 hod přijala hlídka žádost o součinnost od PČR k převzetí
psa po zemřelém. Hlídce se podařilo ještě ten den předat psa do
náhradní péče.
dne 12.12. v 05.00 hod součinnost s kriminální policií při domovní
prohlídce v obci Řež-Husinec: prohledával se byt, sklep, vozidlo Škoda
Fabia, bílá . jejichž majitel je důvodně podezřelý z majetkové trestné
činnosti a výroby drog. Nalezeno 11 gramů bílého prášku, patrně
sloužícího k ředění drog. Plynová pistole, 3 malorážkové náboje. 22LR, ale
ostrá zbraň nikoli. Další prohlídka byla v obci Sedlec v bydlišti rodičů výše
uvedeného. Prohledával se rodinný dům a garáž. Nalezeny byly zbytky
bílého prášku na plastovém kanystru. Bylo důvodné podezření, že se
jedná o surovinu sloužící k výrobě drog. Prohlídka byla ukončena v 11:00
dne 16.12. v 20.10 hod hlídka přijala oznámení o požívání alkoholu na
ubytovně od ostrahy ubytovny. Hlídka na místě zjistila, že v kuchyňce
muž požíval alkohol - víno Modrý Portugal. Hlídka láhve s vínem zabavila
a jelikož nebylo možno přestupek řešit na místě, byl řešen pachatel
oznámením o přestupku.
dne 18.12. v 20.22 hod hlídka přijala oznámení, kde oznamovatelka
uvedla, že jí napadá její opilý přítel, který se dobýval dovnitř bytu a lehce
poškodil dveře. Protože se obávala, aby je nepoškodil více, pustila ho
dovnitř. Šetřením na místě hlídka zjistila, že mimo přítele oznamovatelky
je na místě přítomen také kamarád a soused oznamovatelky, který se
snažil agresora uklidňovat. Oznamovatelka uvedla, že se s přítelem
pohádali a on ji následně udeřil do obličeje. U kořene nosu měla viditelný
čerstvý šrám, dle jejích slov od tohoto úderu. Agresivní přítel byl z obydlí
vykázán a opustil ho. Oznamovatelka byla poučena, jak dále může případ
řešit zákonnou cestou.
dne 20.12. v 20.20 hod hlídka při běžné hlídkové činnosti v ulici V honech
zahlédla jak vyjelo ze silnice napůl do pole vozidlo Citroen. modrá barva.
Šetřením na místě bylo zjištěno, že řidičem byl cizí státní příslušník. Tento
působil velmi zmateným dojmem. Nejprve tvrdil, že vůbec česky neumí,
anglicky jen lámaně. Působil dojmem, že je možná pod návykovými
látkami, ale mohl být jen v šoku. Zkouška na alkohol negativní. Tvrdil, že
mu do cesty ve velké mlze vběhlo zvíře, proto skončil, napůl v poli. Ale
žádné sražené zvíře jsme nenašli. Měl sice v blatníku vepředu díru cca
3x3 cm, ale hlídce přišlo divné, že by takové poškození vzniklo srážkou se
zvířetem. Asi po půl hodině řidič začal mluvit celkem slušně česky.
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Záchranná služba, kterou přivolal muž, který zahlédl vozidlo jako první,
konstatovala, že mu nic není. Na dotaz hlídky, zda utrpěl nějakou škodu
na vozidle, potvrdil, že ne. Přivolaní hasiči pomohli dostat vozidlo zpět na
silnici a hlídka vozidlo vyvedla na náměstí Třebízského.
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 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 vesměs 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.
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

