
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc listopad 2012 

 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:  1x Žádost o pomoc- sejmutí uzamčených pout z rukou dívky. O pomoc požádala hlídku    

OP dětská lékařka.  

 1x Výjezd na poplach napadení sběrného dvora- jednalo se o planý poplach 

 1x Doprovod lampionového průvodu  ( usměrňování dopravy)                                                         

   

1. Přestupky řešeny domluvou:  Doprava- 6x, veřejný pořádek- 5x, jízda na kole- 11x, venčení psů- 4x, 

chodec mimo přechod- 1x, celkem: 27x 

2. Uloženy blokové pokuty-26x  za přestupky v dopravě  

3. Oznámení od občanů-8x- rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. parkovačky – 7x porušení zákazových značek 

5. postoupení přestupku správnímu orgánu- 2x- přestupky v dopravě 

6. Řešena černá skládka-  1x zakladatel zjištěn, bude vše odstraněno 

7. Zpracovány výzvy- 5x- nezaplacené pokuty v zákonné lhůtě 

8. Odchyt psa- 2x- v obou případech vyřešeno na místě 

9. Závady- 3x-převrácená nájezdová rampa skate parku, odcizené žárovky světel v podchodu ČD, 

poškozená fotbalová branka na víceúčelovém hřišti 

10. Kontrola osoby- 7x mládež pohybující se u kolejiště ČD 

11. Další činnost: Usměrňování dopravy na lampionovém průvodu, Umísťování foto pasti,  pravidelné 

kontroly okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, pravidelné 

kontroly opuštěné haly z důvodu přespávání nežádoucích osob, dále byly prováděny kontroly z 

důvodu dodržování veřejného pořádku v obci. 
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