
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc březen 2019 

 V obci je prováděna činnost za stavu čtyřech 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  

      Řešeny přestupky a jiné správní delikty: 

Zajímavosti: 

1x zadržení hledané osoby. Předána PČR. 

1x poskytnutí první pomoci a následné přivolání RZS z důvodu poranění ženy, které si přivodila pádem z 

kola v podnapilém stavu. 

1x doprovodila hlídka OP podnapilého muže do místa bydliště, kde byl předán rodině. 

1. Uloženy příkazy na místě -23x- přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku.  

2. Oznámení od občanů-21x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

3. Parkovačky- 6x přestupky v dopravě. 

4. Odchyt psa- 1x vrácen majiteli. 

5. Postoupení přestupku správnímu orgánu- 3x 

6. Nález- 1x-mobilní telefon- vrácen majiteli 

7. Přestupky řešeny domluvou- 29x z toho: 6x požívání alkoholu, 7x venčení psa, 16x ostatní 

přestupky. 

8. Kontrola osob- 1x-  podezřelé osoby, podnapilé osoby,….atd. 

9. Zpracovány výzvy k dostavení se k podání vysvětlení- 8x 

10. Závady- 3x- poškozené zábradlí mostku, vyvrácená dopravní značka, nesvítící veřejné osvětlení.- 

předáno na OU. 

 

11. Další činnost:  Dohled při přecházení vozovky z důvodu akce pro děti: /probouzení broučků/, 

dohled obce přes kamerový systém- časté poskytování záznamů policii ČR, kontroly hřbitova, 

pravidelné kontroly okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, 

výjezdy na poplachy objektů, dohled při kulturních akcích, dále byly prováděny kontroly z důvodu 

dodržování veřejného pořádku v obci.  

                                                                                                                                Zpracoval: vedoucí str. Galoch 

 


