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Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc červen 2015 

 V obci je prováděna činnost za stavu tří 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 TČ krádeže (vloupáním)- odcizeno zahradní náčiní v hodnotě 100 tisíc- předáno PČR 

                           1x krádež slunečníku u pohostinství. Hlídka OP během několika hodin odcizený slunečník   

nalezla a v nepoškozeném stavu vrátila provozovateli.   

                            1x poskytnuta první pomoc do příjezdu sanity - jednalo se o zraněného podnapilého 

cyklisty.  První pomoc prováděl strážník OP. 

                            1x na základě kamerového záznamu OP, zjištěno obecné ohrožení a to:  nepovolený 

pohyb dětí v kolejišti. Jednalo se o pochybení dozoru se ZŠ Židlochovice. Vše řešeno na ústním jednání 

s vedením školy.   

                           1x na základě kamerového záznamu OP, předána informace PČR, že muž řídí zřejmě pod 

vlivem drog. Během několika hodin, byl tento hlídkou PČR zadržen a test na drogy byl v daném případě 

pozitivní.                                                                    

1. Přestupky řešeny domluvou:  10x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.  

2. Uloženy blokové pokuty-15x  za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku  

3. Oznámení od občanů-13x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. Vylepování inzerátů mimo vyhrazená místa 1x- vyřešeno domluvou a následným odstraněním 

5. Upozornění-2x- nezabezpečená vozidla ( otevřená boční okna)- majitelé vyrozuměni  

6.  Nález- 2x-  peněženka s doklady- v obou případech vráceno majiteli. 

7. Zábory- 1x- nepořádek kolem odstaveného kontejneru- vyřešeno domluvou a následným 

odstraněním.  

8. Černé skládky- 1x dva prázdné barely u skate parku- hlídkou odvezeno k likvidaci na sběrný dvůr 

9. Závady- celkem 6x- 2x  poškozený plastový odpadkový koš, 1x pootočené zrcadlo v křižovatce, 1x 

vymotané sáčky na psí exkrementy v délce cca 50m, 1x nesvítící veřejné osvětlení v části obce, 1x 

otevřená rozvodová skříň pod napětím. 

10. Zpracovány výzvy- 1x-  nezaplacené pokuty v termínu 

11. Kontroly osob- 2x- podezřelé osoby 
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12. Součinnost se sociálním odborem- monitorování mladistvé dívky, která zanedbává školní docházku. 

Zpracován úřední záznam, předán k dalšímu šetření soc. odboru Židlochovice 

13. Další činnost: Účast na závodech ( triatlon), 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. 
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