
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc srpen 2016 

 V obci je prováděna činnost za stavu čtyřech 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:  

-Poskytnutí první pomoci podnapilé ženě s poraněním - přivolání sanity žena odmítla 

-Volána sanita z důvodu špatného zdravotního stavu osoby. Tato osoba hlídku OP sama o pomoc  

požádala.   

- vyřešeno znečištění výtahu ČD a to lidskými exkrementy. Pachatel obecní policií zjištěn. Následně za 

přítomnosti hlídky OP znečištění odstranil.  Foto umístěno na stránkách OP s komentářem.                                                

1. Přestupky řešeny domluvou:  30x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.  

2. Uloženy blokové pokuty-61x  za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku  

3. Oznámení od občanů-18x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. Zpracovány výzvy- 2x- nezaplacené pokuty v termínu 

5. Parkovačky- 78x- přestupky v dopravě 

6. Kontroly osob- 1x podezřelé osoby, bezdomovci 

7. Závady- 3x- nesvítící veřejné osvětlení, vyvrácený díl plotu u MŠ, neuzamčené dveře do vestibulu 

ČD 

8. Zábory 1x- fůra dřeva na vozovce- po domluvě odstraněno 

 

9. Další činnost: Dohled na kulturní akci- Hody, Součinnost s PČR, dohled obce přes kamerový 

systém- časté poskytování záznamů policii ČR, kontroly hřbitova, pravidelné kontroly okolí ČD, 

podchod, výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, výjezdy na poplachy objektů, 

dohled při kulturních akcích, dále byly prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku 

v obci. 

                                                                                                                                Zpracoval: vedoucí str. Galoch 

 


