
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc říjen 2011 

 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 spící muž na schodech podchodu ČD v mrazivém počasí. Po jeho probuzení hlídkou a 

následnému agresivnímu chování, byl muž z prostor vykázán 

1x Hlídkou při kontrole kostela byla spatřena sedící dívka na kolejích ČD a přitom telefonovala. Hlídkou 

byla ihned vykázána a důrazně napomenuta. Cca po 15 vteřinách projel po koleji rychlík 

1x Výjezd na oznámení, že je na ul. Palackého rvačka třech mužů. Příjezd do 5 min, kde rvačka doznívala. 

Provedena kontrola osob a následné vykázání z místa.                                                             

1. Časté kontroly prodejců v obci   

2. Parkovačky- 1x za špatné parkování.  

3. Přestupky řešeny domluvou- 21x- z toho: 2x rušení nočního klidu, 16x přestupky v dopravě,3x 

porušení veřejného pořádku 

4. Uloženy blokové pokuty- 6x  za přestupky v dopravě 

5. Oznámení od občanů-9x výjezdy na rušení nočního klidu, atd. 

6. Kontroly osob-2x podezřelé osoby 

7. Zpracovány výzvy- 6x nezaplacené pokuty v termínu 

8. Závady- 2x odcizené bodové světlo nového schodiště do ul. Tyršova, poškozený obrubník na ul. 

Nádražní u ČD 

9. Postoupení přestupku správnímu orgánu- 2x jednalo se o přestupky v dopravě  

10. Černé skládky-4x- z toho: 1x přestupce zjištěn- odstraněno, v dalších případech musela obec na své 

náklady skládky odstranit.  

         

11. Další činnost:  kontrola pejskařů z důvodu dodržování OZV ohledně venčení psů, , dohled na 

dodržování obecně závazných vyhlášek, prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného 

pořádku při pořádání různých kulturních akcí, časté kontroly DDS a myslivny. Dále pak běžná 

kontrolní činnost po obci. 
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