
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc březen 2010 

 V obci je prováděna činnost za stavu dvou strážníků. Veškerá hlídková činnost byla řešena pěší pochůzkou 

a motohlídkou, při které byly prováděny následující úkoly:  

 Dohled na dodržování veřejného pořádku se zaměřením na zájmová místa 

 Účast na kulturních a sportovních akcích 

 Řešeny zábory v obci a kontroly okolí obce z důvodu zakládání černých skládek 

 Řešena doprava v obci: parkovné, povolení k vjezdu, atd. 

 Kontroly dětských hřišť a ostatních veřejných míst z důvodů venčení psů 

 Dodržování nočního klidu ve večerních hodinách  

      Řešení přestupků a jiných správních deliktů: 

1. Odchyt psů - 1x převzetí odchyceného psa 

2. Zajímavosti - 1x pronásledování vozidla, které odmítlo zastavit na výzvu strážníka. Vozidlo 

zadrženo, řidič utekl, strážníkem zadrženy dvě osoby, které ve vozidle seděly po dobu 

pronásledování. Celá věc předána PČR. (OP děkuje třem občanům Hrušovan za pomoc, kterou 

poskytli Obecní Policii při tomto zákroku) 

1x útok na strážníka OP při řešení běžného přestupku v dopravě. Řidič svým vozidlem napadl 

strážníka a to takovým způsobem, že tento strážník musel před rozjíždějícím se vozidlem uskočit, 

aby nedošlo k vážnému poranění.  

3. Kontroly prodejců v obci   

4. Zábory -10x řešeno následným odstraněním nebo doplněním povolení OÚ 

5. Parkovačky - 8x za špatné parkování.  

6. Oznámení od občanů - 6x přijato telefonické oznámení 

7. Přestupky řešeny domluvou - 22x venčení psů, odstranění záborů, rušení nočního klidu  

8. Řešeny vraky - 4x vše odstraněno 

9. Kontroly osob - 21x u myslivny, ČD nádraží, na odlehlých místech obce např. u garáží u nového 

obchvatu 

10. Řešena stížnost -1x sousedské vztahy 

11. Uloženy blokové pokuty - 13x za přestupky v dopravě, 2x tabákový zákon  

12. Postoupení přestupku správnímu orgánu -1x 

13. Závady -1x ulomená dvířka el. Skříně u tratě ČD. Pořízena fotodokumentace, ihned nahlášeno 

výpravčímu ČD. 

14. Další činnost: dohled na školní mládež na přechodu pro chodce, dohled na dodržování nové 

vyhlášky ohledně venčení psů, prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku při 

pořádání různých kulturních akcí, průběžné kontroly DDS, a další běžná hlídková a kontrolní činnost. 
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