Obecní policie Hrušovany u Brna
Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc leden 2017
V obci je prováděna činnost za stavu čtyřech 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:
-

Osoba v celostátním pátrání se sama přihlásila na služebně OP. Tato byla předána hlídce PČR.
Strážník přítomen na místě, kde se stal úraz muži v oblasti obličeje z důvodu uklouznutí na vozovce.
Na místě již byla sanita.
Hlídkou OP zjištěn hořící plastový obal svícnu na hřbitově. Strážníkem ihned uhašeno.
Nález a následná odborná likvidace injekční stříkačky s jehlou.
1. Přestupky řešeny domluvou: 7x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.
2. Uloženy blokové pokuty-4x za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku
3. Oznámení od občanů-13x- výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.
4. Zpracovány výzvy- 4x- předáno na exekuci.
5. Likvidace nalezené injekční stříkačky s jehlou- 1x
6. Kontroly osob- 4x
7. Nález- 2x- svazek klíčů, peněženka s doklady- vráceno majiteli.
8. Odchyt psa- 1x- později předán majitelce.
9. Závady- 1x- poškozený odpadkový koš u skate parku.
10. Výjezd na poplach objektu- 1x
11. Zjištěna černá skládka- 1x
12. Parkovačky- 1x
13. Další činnost: Kontrola zákazu provozování výherních automatů v provozovnách, 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.
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