
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc leden 2013 

 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:  

         Zajímavosti: 

 Zadržení celostátně hledané osoby - při zadržení došlo k fyzickému napadení strážníka OP. Za použití 

donucovacích prostředků byl útočník hlídkou OP zpacifikován a předán  PČR . 

Otevření bytu z důvodu zraněné osoby vysokého věku.  Na místo hlídkou OP přivolána sanita.  

2x výjezd na domácí násilí- předáno PČR 

Ve dvou případech upozornění hlídkou OP na nezabezpečenou garáž v nočních hodinách 

Posprejované služební vozidlo OP neznámým pachatelem. 

Poskytnutí první pomoci zraněné osobě- úraz nohy. Na místo hlídkou OP přivolána sanita                                                      

1. Přestupky řešeny domluvou:  28x 

2. Uloženy blokové pokuty-7x  za přestupky v dopravě  

3. Oznámení od občanů-12x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. parkovačky – 1x porušení zákazových značek 

5. Řešena zábory-  3x 

6. Zpracovány výzvy- 7x- nezaplacené pokuty v zákonné lhůtě 

7. Závady- 2x-poškozené plastové odpadkové koše 

8. K.osob- 6x 

9. Postoupení přestupku- 1x 

10. Nález- 1x občanský průkaz- předán majiteli  

11. Další činnost: Umísťování foto pasti, pravidelné kontroly okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly 

pejskařů z důvodu dodržování OZV,kontrola hracích automatů a kontrola požívání alkoholu 

nezletilých osob,dohled při volbách, pravidelné kontroly opuštěné haly z důvodu přespávání 

nežádoucích osob, dále byly prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku v obci. 
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