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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 červen bylo zjištěno 21 přestupků proti §25 Zákona
č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci.
Dne 22.6. jsme na základě stížnosti občanů provedli dopravně bezpečnostní akci v ulici Do
kaštan se zaměřením na porušování Zákona 361/2000 Sb, o provozu na pozemních
komunikacích a to konkrétně na §25 čl.3 „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy“ a § 53, odst.2 „Jiní účastníci provozu na
pozemních komunikacích než chodci nesmějí užívat chodník“. Jednalo se především o stání
na chodníku před prodejnou masa.
Cílem akce bylo upozornit občany, že tzv.“místní zvyklostí“ se dopouští přestupku a často
narušují plynulost dopravy a v neposlední řadě i bezpečnost chodců. Proto se jednotlivé
případy neřešili blokovou pokutou. Za dvě hodiny trvání akce se dopustilo přestupku 25
vozidel, přesto že bylo dostatek parkovacích míst před restaurací U srdíčka, na náměstí a
v ulici u bytovek. Většina řidičů situaci pochopila a uznala svou chybu, ale našli se i takoví,
kteří nás nevybíravým způsobem uráželi. Kontroly budeme provádět i v následujících
obdobích.
Další vcelku nebezpečná situace vznikla téhož dne mezi 14.00 a 15.00 kdy hlídka při běžné
hlídkové činnosti zjistila že v ulici Čsl. armády u hřiště je organizován příjezd dětí z nějakého
zájezdu. Víc jak deset vozidel parkovalo v jízdním pruhu a tím se dopouštělo přestupku proti
Zákonu 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a to konkrétně §25 čl.3 „Při
stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr
jízdy“ což komplikovalo plynulost dopravy a navíc v tom místě byl zvýšený pohyb osob ve
vozovce. Hlídka se ihned ujala usměrňování dopravy, aby případně nedošlo k nehodě. Po
ukončení akce hlídka oslovila organizátory zájezdu, proč si nevyžádali asistenci MP, bylo jí
odpovězeno, že to tak dělají již několik let a nikdy se nic nestalo. Myslím si, že pro bezpečí
dětí je třeba vždycky udělat maximum. Kdyby MP zajišťovala uzavření jednoho jízdního
pruhu a usměrňovala dopravu, bylo by riziko určitě minimální.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.

V měsíci červen MP mimo jiné řešila :
- dne 4.6. ve 22:34 hlídka přijala oznámení z herny na náměstí Třebízského, že je tam
problémový host. Na náměstí jsem dorazil v čase 22:37. Před barem se dosti opilý
muž hádal s barmanem, hlídka je oddělila jsem od sebe. Barman sdělil, že se muž
choval agresivně a dožadoval se možnosti hraní, což mu nebylo umožněno z důvodu
neposkytnutí op a souhlasu uložení dat dle nového evropského zákona GDPR. Vyzval
jsem proto muže k prokázání totožnosti. Byl drzý a arogantní. Po provedené lustraci
byla osoba vzhledem k jejímu chování z místa vykázána. Na to se začala chovat
agresivně a jelikož hrozilo nebezpečí útoku z jeho strany, preventivně hlídka vytáhla
teleskopický obušek, opětovně ho vykázala z místa a upozornila dotyčného, že může
být řešen za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby a mohou proti němu být
použity donucovací prostředky. Načež se osoba odebrala na autobusovou zastávku.
- dne 6.6. v 11.30 hlídka obdržela oznámení, že se po Klecanech pohybují osoby
podezřelé z podomního prodeje. Šetřením se ukázalo, že jde o svědky Jehovovi a
jelikož je podle zákona svoboda vyznání a šíření víry, nebylo proti osobám nijak
zasahováno.
- dne 15.6. ve 12.00 hlídka obdržela oznámení že na sídlišti Astrapark v jednom domě
teče z balkónu voda. Po příjezdu hlídka zabezpečila spojení a kontaktování obyvatel
bytu a bylo zjištěno, že voda unikala z hydrantu umístněného na balkónu bytu.
K žádným škodám na majetku nedošlo.
- dne 15.6. v 15.00 hlídka obdržela oznámení o nálezu tří plastových nádob
s neznámým obsahem v prostoru Drast. Hlídka prostor zabezpečila a ve spolupráci
s hasiči z Neratovic byl podezřelý nález odvezen k likvidaci.
- dne 15.6. 2018 v 18:40 hodin vykonávala hlídka běžnou hlídkovou činnost v Dolní
Kasárna. Zde uvnitř oploceného areálu zahlédla muže. Plot byl v jednom místě
narušen a to takovým způsobem, že vznikla mezera asi 3 metry a do areálu se dalo vjet
vozem. Muž byl hlídkou vyzván dle § 12, odst.2, písm. b), zák.č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, aby prokázal svou totožnost. Jednalo
se o muže který již nemá platnou smlouvu o pronájmu pozemku a byl odsud již 2x
vykázán, dopustil se tímto přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby dle § 5,
odst.1, písm. a), zák.č. 251/2016 Sb. zákona o některých přestupcích. Dále se dopustil
poškozením plotu přestupku proti majetku dle § 8, odst.1, písm. a4), zák.č. 251/2016
Sb. zákona o některých přestupcích. Hlídka oznamila proto zjištěné skutečnosti
v souladu s ustanovením § 10, odst. 2, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, na Městský úřad Klecany.
- Dne 16.6. 2018 v odpoledních hodinách byla hlídka při běžné hlídkové činnosti
v prostoru Dolní kasárna upozorněna občankou na skutečnost, že na odstavné ploše
pro kontejnery na třídění odpadu chybí modrý kontejner na papír. Hlídka prováděla
šetření v okolí a v 17.00 bylo šetřením zjištěno, že se předmětný kontejner nachází na
soukromém pozemku.Hlídka pořídila fotodokumentaci kontejneru odstaveného před
vraty dílenského prostoru autoservisu a ponechala kontejner na místě. Hlídka provedla
kontrolu předmětného kontejneru a zjistila, že je plný odpadu pocházejícího
z dílenských prostor, přestože byl určen pouze pro papír. Hlídka požádala o
přítomnost pronajímatele pozemku, ale ten se nedostavil a odmítl se k dané věci
vyjádřit. Ze zjištěných skutečností vyplynulo důvodné podezření ze spáchání
přestupků podle Zákona 251/2016 o některých přestupcích § 5, čl.2, písm. c)
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo
neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů a
podle Zákona 185/2001 o odpadech a změně některých dalších zákonů § 69, odst.2,
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-

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpady mimo vyhrazená místa. Vzhledem k tomu, že nemohla být situace řešena na
místě. oznamujeme proto zjištěné skutečnosti v souladu s ustanovením § 10, odst. 2,
zákona č. 553/1991 Sbb., o obecní policii. ve znění pozdějších předpisů, na Městský
úřad Klecany.
dne 26.6. ve 14.00 hlídka obdržela oznámení o násilném vystěhování rodiny s dvěma
dětmi. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o byt, který byl kvůli exekucím
prodán v dražbě a nový majitel se dožadoval užívání svého majetku, jelikož dosavadní
uživatel nesplnil předem dohodnuté dohody o vyklizení bytu. Protože měl nabyvatel
bytu všechny zákonné podklady, které ho opravňovali k vystěhování, zajistila hlídka
v duchu lidskosti a dobrých mravů prodloužení lhůty na vystěhování pro rodinu
s dětmi, na které se obě zúčastněné strany shodli.
dne 30.6. hlídka asistovala vystěhování občana Bulharska z ubytovny za hrubé
porušení ubytovacího řádu.
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. Zde došlo k několika případům a to
5.6. ve 22.30 odchycen pes a předán majitelce, 10.6.odchycen černý kříženec na
náměstí, 12.6. odchyceno štěně Labradora, 26.6. Na základě oznámení jsme odchytili
v prostoru Astrapark zjevně zraněnou lišku, po navázání součinnosti s myslivci byla
tato utracena a zlikvidována …
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 2.6. se MP podílela na organizaci Dětského dne
v Klecanech a hned od začátku bylo zřejmé co bylo pro děti, ale i dospělé největší atrakcí.
Všichni přítomní si mohli vyzkoušet jak vybavení služebního vozidla, tak výzbroj a
donucovací prostředky strážníka. Zájem překonali až hasiči svým pěnovým útokem.

Dále jsme zabezpečovali dopravně bezpečnostní situaci při tradiční Klecanské veterán rallye
dne 9.6.
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

