bezpečnost ve městě
vozidlo neodcizila, proto hlídka městské policie z místa
odjíždí. O chvilku později strážníci lokalitou projíždějí
znovu a zjišťují, že kontrolované auto, tentokrát pouze
s řidičem, jede podivným způsobem ulicí Na Pěšině.
Zastavují ho a na první pohled je zřejmé, že muž za
volantem stihl v mezičase od první kontroly požít alkohol. Ten to ostatně i přiznává. Orientační dechovou
zkoušku však odmítá a začíná se chovat agresivně do té
míry, že hlídka je nucena použít donucovací prostředky.
Pro podezření ze spáchání trestného činu byl řidič předán Policii ČR k dalším opatřením.

Strážníci na kolech
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Městská policie Říčany zavedla od poloviny května do
praxe vedle autohlídky a pěší hlídky nově i cyklohlídku.
Jejím prostřednictvím se rozšiřují operativní možnosti
strážníků, zejména v místech, kde nelze využít klasickou
autohlídku. Ve srovnání s pochůzkovou službou je rychlost reakce cyklohlídek nesrovnatelně vyšší.

Z pohledu občana poskytují cyklohlídky také více
možností, jak přímo strážníka oslovit. Další významnou
výhodou je úspora pohonných hmot.
Kola pro strážníky byla pečlivě vybrána, aby plně
vyhovovala v terénu, například při kontrole chatových
oblastí, skládek, ale i ve městě v běžném provozu.
Bicykly značky Marin ušila strážníkům na míru firma
CYkloservis BEdnaříková z Křenice. Ta už v minulosti
stavěla osvědčená kola pro policejní službu. Firma navíc
poskytla městské policii výraznou slevu včetně vybavení
a servisu.
Uvidíte-li tedy strážníky na kolech, neváhejte je oslovit se svými problémy.
Václav Řezáč,
vedoucí Městské policie Říčany

8. května, 00:30
Při kontrolní hlídkové činnosti v Bezručově ulici
spatřili strážníci dvojici mladistvých, kteří se pokoušeli
vyvrátit ze země sloupek s dopravní značkou v křižovatce s Riegrovou ulicí. Oba – T. G. ze Všestar a P. N. ze
Světic - se podařilo zadržet při činu. Značku ovšem stačili poškodit. Strážníci konstatovali uvolnění betonové
patky, ve které je sloupek zapuštěn, značka už nedržela
pevně ve svislé poloze. Přestupkové jednání mladíků
bylo oznámeno příslušnému odboru městského úřadu
k dořešení.
Jindřich Joch, DiS.
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Autonešikové
Z archivu Městské policie Říčany, jako příspěvek
mimo soutěž o největšího říčanského autonešiku, zasíláme pár obrázků s komentářem.

23. dubna, 8:20
Podle telefonického oznámení se v ubytovně na Cestě
svobody neoprávněně pohybuje osoba, pravděpodobně
pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Hlídka na
chodbě ubytovny nachází muže, který má u sebe tašku
s věcmi osobní potřeby. Na výzvy strážníků nereaguje,
vůbec nekomunikuje. Proto ho hlídka vyvádí do služebního vozidla a na místo přivolává rychlou záchrannou
službu. Ta muže převezla do nemocnice k dalším vyšetřením.
6. května, 23:50
Strážníci přijímají telefonické oznámení o vloupání
do vozidla. Popsané auto a v něm dvě osoby nacházejí
v ulici U Ládek. Náležitá kontrola prokázala, že posádka
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Z knihy událostí Městské policie Říčany

Stát na přechodu před školní družinou a jídelnou je
bezohlednost vskutku nevídaná. Řidič se tu dopouští
přestupku podle § 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., a tím porušuje zákon o silničním
provozu č. 361/2000 Sb., § 27 odst. 1) písm. c): Řidič
nesmí zastavit a stát: na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním.

