
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc květen 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:  - Výjezd na agresivního muže, který vyhrožoval své rodině, že je zabije. Pro jeho duševní 

poruchu byl odvezen sanitou do nemocnice. Nikomu během zákroku nevznikla újma na zdraví, ani na 

majetku  

-Nalezeno odcizené jízdní kolo- vráceno majiteli 

- provedena dopravní výchova s MŠ a ZŠ viz foto na stránkách OP 

- časté výjezdy na poplachy objektů                                                                             

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

2. Uloženy blokové pokuty-11x  za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku  

3. Oznámení od občanů-17x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. Vylepování inzerátů mimo vyhrazená místa 2x- vyřešeno domluvou a následným odstraněním 

5. odchyt psů- 2x- umístění do psího útulku Bulhary 

6.  Nález- 3x-  injekční stříkačka s jehlou- provedena odborná likvidace, občanský průkaz, peněženka 

s doklady a hotovostí- v obou případech vráceno majiteli. 

7. Zábory- 1x- fůra písku- vyřešeno domluvou a následným odstraněním.  

8. Závady- 3x- poškozený plastový odpadkový koš, 1x přetočená dopravní značka 

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

10. Součinnost se sociálním odborem- monitorování mladistvé dívky, která zanedbává školní docházku. 

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

11. Další činnost: 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 


