MĚSTSKÁ POLICIE Lázně Bohdaneč
Na Lužci 718, 533 41 Lázně Bohdaneč, tísňové volání : 156, služba MPLB : 603 864 222,

Výkaz činnosti městské policie Lázně Bohdaneč v obci Rybitví za období 1. leden - 30. listopad 2018

Strážníci městské policie v obci Rybitví odhalili a v blokovém řízení projednali celkem 668 přestupků a
odhalili, případně zadrželi pachatele trestného činu v 6ti případech.
Strážníci zakročovali u 6ti dopravních nehod, kde ještě před příjezdem Zdravotnické Záchranné služby
poskytli zraněným první pomoc, následně v místě nehody řídili provoz do úplného zprůjezdnění komunikace.
Na území obce Rybitví poskytli strážníci první pomoc v 11ti případech, ať už při dopravní nehodě, nehodě
v domácnosti, domácím násilí nebo resuscitaci a užití AED při záchraně života.
Strážníci také v 5ti případech otevírali zabouchnuté dveře bytů nebo vozidel, kdy osobám (převážně dětem)
nebo zvířatům uvnitř, hrozilo přímé nebezpečí.
Městská policie realizovala 10 odchytů toulavých, případně synatropních zvířat, která byla odvezena na
kotce MPLB, v případě nutnosti veterinárně ošetřena, a následně předána majitelům, záchranné stanici
Pasíčky nebo vypuštěna na vhodném místě do volné přírody (zmije, užovky).
Mimo jiné, jsme řešili i občanské soužití, a to v 5ti případech-smírem obou stran, v ostatních případech u
přestupkové komise, které jsem členem.
Na základě zjištění během hlídkové činnosti nebo oznámení občanů byli řešeni podomní prodejci, ať už šlo o
falešné kominíky, pokrývače, klempíře s okapy nebo nátlak podomních prodejců energií, převážně na
seniory. Všichni byli vykázáni mimo katastr obce Rybitví a společně s tímto i projednáni blokově nebo
prostřednictvím správního orgánu. Toto jsme v obci za uplynulý rok řešili 8x.
Součástí služby v Rybitví je i spolupráce a účast městské policie na kulturních a sportovních akcích, zejména
k zajištění bezpečnosti dětí a obyvatel. (Nejrychlejší Rybitvák, Lampionový průvod, Pálení čarodějnic,
Loučení s létem atd..)
Službu městské policie LB jsem za uplynulý rok rozšířil, jak v rozpětí poskytovaných služeb a tomu
odpovídajícím výcviku strážníků, tak i směn. Nyní službou pokrýváme ve všední dny od 06:45 do 23h, pátky
a soboty se slouží i noční směny od 19 do 07h, soboty, neděle a svátky držíme zpravidla od 11 do 23h.
Případně směny, pokud je v naších silách, operativně upravuji, dle potřeby a požadavků obcí na jejichž
území působíme.
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