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Činnost obecní policie za měsíc listopad 2009 

 V obci je prováděna činnost za stavu dvou strážníků. Veškerá hlídková činnost je 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 důvodu venčení psů 

 Dodržování nočního klidu ve večerních hodinách  

      Řešeny přestupky a jiné správní delikty: 

1. Kouření na zastávkách- 4x řešeno blokově 

2. Zábory v obci- 8x řešeno doplněním povolení, nebo následným odstraněním. 

3. Odchycení psi- 0x   

4. Rušení nočního klidu- 0x 

5. Parkovačky- 18x za špatné parkování.  

6. Oznámení od občanů- 7x přijato telefonické oznámení 

7. Přestupky řešeny domluvou- 17x 

8. Řešeny vraky- 1x výzva k odstranění vraku na ul. Jízdárenská 

9. Kontroly osob- 8x podezřelé osoby na neobvyklých místech ve večerních hodinách 

10. Kontrola povolení rybaření- 14x 

11. Uloženy blokové pokuty- 8x za přestupky v dopravě a kouření na zastávkách BUS 

12. Řešeny závady- 6x opakovaně vyvrácené dopravní značky v oblasti průmyslové 

silnice, jízdárenská a ul. Nádražní, rozbité vývěsky (prosklené výplně)  

13. Nález- 2x,v obou případech se jednalo o osobní doklady 

14. Vyřešena černá skládka- 1x ( hlídkou OP zjištěn přestupce, který ihned tuto skládku 

odstranil) 

15. Proveden zákrok -1x (použity donucovací prostředky hmaty, chvaty proti dvěma 

osobám při ničení obecního majetku na ul. Masarykova. Poškozování světelných 

směrových ukazatelů na ostrůvku před ZŠ). 

16. Další činnost:  zvýšený dohled na veřejný pořádek při pořádání kulturních akcí na 

sokolovně. Po těchto akcích je často poškozován majetek obce podnapilými osobami, 

které tyto akce v ranních hodinách opouštějí. Dále je hlídkou OP prováděna 

pravidelná kontrola domu s pečovatelskou službou, výjezdy na poplachy objektů, 

běžná kontrolní činnost. 

17. Reportáž s obecní policií ohledně vandalů ke shlédnutí na stránkách RTA JIŽNÍ 

MORAVA 
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