
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc duben 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:  - Na služebnu OP přišel rozrušený muž, že se mu v obci ztratila 6 let stará 

dcerka a že se nikdy nestalo, že by se vzdálila daleko od domu. Hlídka ihned 

oznamovatele vzala do služebního vozu a provedla kontrolu celé obce. Holčička byla po 

krátké době hlídkou OP nalezena u domu oznamovatele a to bez jakékoliv újmy.  

                                                                                     

1. Přestupky řešeny domluvou:  18x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.  

2. Uloženy blokové pokuty-14x  za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku  

3. Oznámení od občanů-18x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. parkovačky – 9x přestupky v dopravě- špatné parkování  

5. odchyt psa- 1x- vrácen majitelce 

6.  Kontroly osob-5x- podnapilé osoby 

7. Černé skládky 1x- pneumatiky- pracovníky obce odstraněno 

8. Závady- 1x- poškozený plastový odpadkový koš- Hlídkou vrácen zpět do záchytného systému 

9. Zpracovány výzvy- 5x-  nezaplacené pokuty v termínu 

10. Postoupení přestupku správnímu orgánu-1x přestupek v dopravě 

 

11. Další činnost: dohled obce přes kamerový systém, časté kontroly hřbitova, pravidelné kontroly 

okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, výjezdy na poplachy 

objektů, usměrňování dopravy v ul. Havlíčkova, dohled při kulturních akcích, dále byly prováděny 

kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku v obci. 
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