
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc únor2012 

 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 injekční stříkačka i s dávkou a jehlou ležící na schodech podchodu ČD. Provedena 

likvidace hlídkou OP 

1x žádost o spolupráci PČR- problém s pasažérem ve vlaku 

1x obecné ohrožení ( padající krytina ze střechy domu na chodník). Sepsán UZ, předáno k dořešení 

příslušnému správnímu orgánu 

                                                                             

1. Časté kontroly prodejců v obci   

2. Parkovačky- 3x za špatné parkování.  

3. Přestupky řešeny domluvou- 13přestupky v dopravě, porušení veřejného pořádku, venčení psů 

4. Uloženy blokové pokuty- 8x  za přestupky v dopravě 

5. Oznámení od občanů-12x výjezdy na rušení nočního klidu, atd. 

6. Závady- 1x ulomená dopravní značka, 1x poškozený odpadkový koš posprejováním  

7. Kontrola osob-1x a to převážně v prostorách čekárny ČD a podchodu ČD  

8. Postoupení přestupku správnímu orgánu-1x- přestupek v dopravě 

9. Zpracovány výzvy-2x přestupky v dopravě 

10. Řešeny vraky- 1x- umístěna výzva na odstranění 

11. Nález-1x batoh s doklady- vráceno majiteli 

 

         

12. Další činnost:  Pravidelné kontroly okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly 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. 

 

                                                                                                          Zpracoval: str. Galoch Petr 

 


