
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

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

 V obci je prováděna činnost za stavu dvou strážníků. Veškerá hlídková činnost byla řešena pěší pochůzkou 

a autohlídkou, 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: 

1. Zajímavosti- Silně podnapilý muž, fyzicky napadl hlídku OP, která se mu snažila  pomoci z důvodu, 

že ležel v mrazu na chodníku a spal. Tento musel být z důvodu narůstající agresivity převezen do 

protialkoholní léčebny Brno. 

2. Na žádost PČR provedla hlídka OP společně s hlídkou PČR pátrání po podnapilém muži z důvodu, 

že odcizil nejmenované paní mobil a nezaplatil útratu v pohostinství. Muž byl nalezen spící 

v pohostinství a pro jeho nadměrnou podnapilost, byl převezen do protialkoholní léčebny Brno.  

3. Pravidelné kontroly prodejců v obci   

4. Parkovačky 6x za špatné parkování.  

5. Přestupky řešeny domluvou 15x - venčení psů, odstranění záborů, rušení nočního klidu  

6. Uloženy blokové pokuty 10x - za přestupky v dopravě 

7. Oznámení od občanů 6x - výjezdy na rušení nočního klidu, atd. 

8. Kontroly osob 9x 

9. Zjištěny černé skládky 1x 

10. Řešeny zábory VP 2x 

11. Nález 2x - (jízdní kolo, svazek klíčů) 

 

           

12. Další činnost: Průběžné kontroly zahrad nad ul. Havlíčkova (u trati), kontrola pejskařů z důvodu 

dodržování OZV ohledně venčení psů, usměrňování dopravy při svěcení hasičského vozidla, 

dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek, prováděny kontroly dodržování veřejného 

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

kontrolní činnost po obci. 

 

                                                                                                          Zpracoval: str. Galoch Petr 

 


