
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc duben 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  

      Řešeny přestupky a jiné správní delikty: 

1. Odchycený pes - 1x převzetí odchyceného psa- předán do opatrování náhradnímu majiteli 

2. Zajímavosti - 1x přijato oznámení, poraněná starší osoba-na místo volána sanita 

                        1x nalezena injekční stříkačka na dětském hřišti, se kterou přišlo dítě do kontaktu. 

Naštěstí po provedené prohlídce dítěte, nedošlo k žádnému poranění. 

1x otevření bytu hlídkou OP, z důvodu podezření ohrožení života nebo zdraví osoby. Jednalo se o 

muže ve špatném psychickém stavu. Na místo přivolána sanita. 

3. Kontroly prodejců v obci - 1x vykázání prodejce z důvodu nezaplaceného poplatku za zábor 

veřejného prostranství.  

4. Zábory -2x řešeno následným odstraněním nebo doplněním povolení OÚ 

5. Parkovačky - 7x za špatné parkování.  

6. Oznámení od občanů - 5x přijato telefonické oznámení 

7. Přestupky řešeny domluvou - 21x venčení psů, odstranění záborů, rušení nočního klidu  

8. Řešeny auto vraky - 2x  odstraněny v daném termínu 

9. Kontroly osob - 10x u myslivecké chaty, nádraží ČD a na odlehlých místech obce  

10. Uloženy blokové pokuty - 8x za přestupky v dopravě, 1x tabákový zákon  

11. Zpracovány výzvy 4x - dostavení se k projednání přestupku 

 

12. Další činnost: dohled na školní mládež na přechodu pro chodce, dohled na dodržování obecně 

závazných vyhlášek, prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku při pořádání 

různých kulturních akcí např. pálení čarodějnic, časté kontroly domova důstojného stáří, a další 

běžná kontrolní činnost strážníků. 

 

                                                                                                          Zpracoval: str. Galoch Petr 

 


