
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc duben 2021 

 V obci je prováděna činnost za stavu třech 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  

Zajímavosti: 

- Oznámení- že babičce ujel vlak ze Židlochovic s nezletilou vnučkou. Hlídka OP vnučku na vlakovém 

nádraží v Hrušovanech u Brna zajistila a předala babičce. 

- Oznámení- požár větví. Hlídka z místa zajistila příjezd HZS, který požár uhasil.  

-Oznámení- žádost o prověření osoby, která může být v ohrožení života. Osoba vyrozuměna, zjištěno, 

že je osoba v pořádku. 

 

       Řešeny přestupky a jiné správní delikty:   

 

1. Uloženy pokuty příkazem na místě – 19x – z toho 6x porušení nařízení vlády – respirátory, dále 

přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, OZV...  

2. Oznámení od občanů - 22x – výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže, atd…  

3. Parkovačky - 6x - přestupky v dopravě. 

4. Přestupky řešeny domluvou – 19x 

z toho:  6x porušení nařízení - zákaz vycházení, 10x porušení nařízení- rozestupy,3x veřejný 

pořádek. 

5. Závady – 1x převrácená přenosná dopravní značka ve vozovce. 

6. Zpracovány výzvy - 8x- přestupky v dopravě. 

7. Odchyt kočky – 1x 

8. Lustrace vozidel- 2x- zjištění provozovatele 

9. Černé skládky- 1x zjištěna černá skládka mimo zastavěnou část obce. Provedena fotodokumentace, 

oznámeno na OU. 

10. Další činnost: dohled na dodržování vládního nařízení, kontrola prodejců, kontrola záborů VP, 

časté poskytování záznamů policii ČR, kontroly hřbitova, pravidelné kontroly okolí ČD, podchod, 

výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, výjezdy na poplachy objektů, dále byly 

prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku v obci. 
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