
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc únor 2015 

 V obci je prováděna činnost za stavu tří 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:  - součinnost s PČR při zákroku proti agresivnímu muži v podnapilém stavu se zraněním. 

Muž odvezen sanitou za doprovodu PČR 

- Nález většího množství injekčních stříkaček s jehlami v blízkosti ČD- OP provedla odbornou likvidaci 

- Vykázání podnapilé osoby z vlaku za žádost výpravčího ČD 

 

                                                                                     

1. Přestupky řešeny domluvou:  16x- přestupky v dopravě, venčení psů, jízda na kole, atd.  

2. Uloženy blokové pokuty-18x  za přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku  

3. Oznámení od občanů-17x-  výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.  

4. parkovačky – 4x přestupky v dopravě- špatné parkování  

5. Nález- 4x- dámská kabelka s doklady- předáno PČR, doklady OP, ŘP- předány majiteli, odpadkový 

koš pocházející od supermarketu PENNY- předáno MP Židlochovice, RZ z vozidla- předána majiteli 

6. Kontroly osob-2x- podnapilé osoby 

7. Lustrace vozidel- 2x přes PČR- dlouhodobě odstavené vozidla 

8. Zjištěny černé skládky- 3x jednalo se ve všech případech o staré pneu z vozidel 

 

9. Další činnost: Doprovod průvodu dětí z MŠ ( masopustní průvod), dohled obce přes kamerový 

systém, časté kontroly hřbitova, pravidelné kontroly okolí ČD, podchod, výtahy, kontroly pejskařů 

z důvodu dodržování OZV, výjezdy na poplachy objektů, dále byly prováděny kontroly z důvodu 

dodržování veřejného pořádku v obci. 
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