Obecní policie Hrušovany u Brna
Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc prosinec 2013
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 ležící podnapilý muž v křižovatce. Na místo přivolána i PČR- muž dopraven do místa
bydliště.
1x podnapilý muž ležící na účelové cestě se zraněním. Na místě i PČR, volána sanita.

1. Přestupky řešeny domluvou: 21x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.
2. Uloženy blokové pokuty-13x za přestupky v dopravě
3. Oznámení od občanů-5x- výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.
4. parkovačky – 4x přestupky v dopravě- špatné parkování
5. K.osob- 2x- běžné kontroly osob převážně v nočních hodinách
6. Zábory- 2x- po domluvě s majiteli odstraněno
7. Odchyt psa- 1x- vrácen majiteli
8. Zpracovány výzvy- 3x- nezaplacené pokuty v termínu
9. Nález- 4x- 2x injekční stříkačka, 1x velké množství odcizených svíček, 1x jízdní dámské kolo
10. Černá skládka- 1x- vyřešena se správcem budovy
11. Lustrace přes PČR- 2x- 1x podezřelé vozidlo, 1x osoba
12. Doručení písemností- 2x na žádost správního orgánu
13. Závady- 2x 1x-zjištěna nezabezpečená garáž, 1x- zjištěn prasklý rošt vpusti ve vozovce.
14. Další činnost: časté kontroly hřbitova z důvodu krádeží svíček, pravidelné kontroly okolí ČD,
podchod, výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, kontrola požívání alkoholu na
místech, kde je to vyhláškou zakázáno, výjezdy na poplachy objektů, dále byly prováděny kontroly z
důvodu dodržování veřejného pořádku v obci.
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