
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc leden 2019 

 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: 

1x na základě kamerového systému OP, zjištěn pachatel, který vozidlem poškodil dopravní značení a 

z místa ujel. Řidič vyrozuměn a po domluvě z OP a OU, musel uhradil způsobenou škodu. 

1x Mimořádná událost- střelba v budově na ul. Loosova. Hlídka OP na místě nezasahovala, celou věc 

šetřila PČR.  

1x Hlídkou OP řešeny uvízlé osoby ve výtahu ČD. Tyto osoby byly obecní policií vyproštěny. Nedošlo 

k poranění osob, ani k poškození majetku. 

1x hlídkou OP předání policii ČR podezření z trestného činu (vniknutí do uzavřeného prostoru). 

1x řešena podnapilá osoba v prostorách ČD.  

1. Přestupky řešeny upozorněním: 5x- přeparkování vozidel z důvodu zachování průjezdnosti. 

2. Uloženy příkazy na místě -14x- přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku.  

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

4. Parkovačky- 5x přestupky v dopravě. 

5. Odchyt psa- 1x později předán majiteli. 

6. Postoupení přestupku správnímu orgánu- 1x 

7. Zpracování spisu na exekuci- 1x  

8. Zpracovány výzvy- 1x 

9. Nález- 2x- 1x mobilní tel.- předán na OU, 1x peněženka- vráceno majiteli 

10. Přestupky řešeny domluvou- 1x 

11. Další činnost:   dohled na pořádající se hasičský ples., 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 

 


