
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc listopad 2014 

 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: 

- Omezeny na osobní svobodě dvě celostátně hledané osoby - předány PČR 

- Pronásledování ujíždějícího vozidla (pachatel krádeže PHM). Vozidlo dostiženo, později se pachatel 

k činu doznal. 

- Z kamerového systému zjištěn sprejer. Hlídka tohoto omezila na os. svobodě. Předáno PČR 

- Dětem odebrána ostrá munice, kterou se snažily zneškodnit. Jednalo se zřejmě o náboj z kulometu. 

Přivolaný pyrotechnik munici odborně zneškodnil. 

- Přijato oznámení, fyzicky napadená žena. Hlídkou přivolána sanita a celá věc předána PČR 

                                                                                     

1. Přestupky řešeny domluvou:  26x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.  

2. Uloženy blokové pokuty -10x  za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku  

3. Oznámení od občanů - 15x -  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. parkovačky – 1x přestupky v dopravě- špatné parkování 

5. K.osob - 2x - běžné kontroly osob převážně v nočních hodinách  

6. Nález - 2x - platební karta KB, látkový batoh, injekční stříkačka bez jehly 

7. Závady - 1x – poškozená dopravní značka 

8. Zjištěny černé skládky -1x - odstraněna 

9. Postoupení př. správnímu orgánu - 1x přestupek v dopravě 

10. Zpracována výzvy - 4x - nezaplacené pokuty v termínu 

 

11. Další činnost: dohled obce přes kamerový systém, dohled při konajících se kulturních akcích, časté 

kontroly hřbitova, pravidelné kontroly okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly pejskařů z důvodu 

dodržování OZV, výjezdy na poplachy objektů, umisťování foto pastí, dále byly prováděny kontroly 

z důvodu dodržování veřejného pořádku v obci. 
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