
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc únor 2021 

 V obci je prováděna činnost za stavu třech 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:   

Mimořádné události: 

1. Vyvrácený strom přes vozovku – na místě HZS – asistence hlídky OP při usměrňování provozu. 

2. Padající tabule ledu ze střechy pošty – na místě HZS – asistence hlídky OP (usměrňování 

provozu, zabezpečení místa). 

3. Střelba ze střelné zbraně v pískovně – zjištěno hlídkou OP při kontrole pískovny - řešeno s PČR. 

4. Pád starší podnapilé osoby na ledu – na místě ZZS – osoba převezena do nemocnice - asistence 

hlídky OP.    

5. Zkolabování starší osoby ve zdravotním středisku v ordinaci – prováděna resuscitace pacienta – 

i přes veškerou snahu zasahujících muž na místě později zemřel (na místě HZS, ZZS, PČR, OP). 

 

1. Uloženy pokuty příkazem na místě – 26x - přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, OZV...  

2. Oznámení od občanů - 23x – výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže, atd…  

3. Parkovačky - 6x - přestupky v dopravě. 

4. Přestupky řešeny domluvou – 98x 

z toho: 61x porušení nařízení – roušky/respirátory, 16x porušení nařízení - zákaz vycházení, 13x 

dopravní přestupky, 3x porušení OZV, 5x nerespektování pásu s nápisem „zákaz vstupu“ 

5. Závady – 4x (1x výpadek el. proudu a kamerového systému na služebně OP, 1x nefunkční kamera, 

1x vysazený odpadkový koš, 1x výpadek kamerového systému).  

6. Zpracovány výzvy - 18x, 14x přestupky v dopravě - nezaplacené pokuty v termínu, 4x exekuce, 

7. Odchyt psa – 1x (předán majiteli). 

8. Oznámení přestupku správnímu orgánu - 1x 

9. Upozornění za stěrač vozu (stání v profilu chodníku) - 3x 

10. Další činnost: dohled na dodržování vládního nařízení, kontrola prodejců, kontrola záborů VP, 

časté poskytování záznamů policii ČR, 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. 

                                                                                                   Zpracoval: zástupce vedoucího str. Martin Suchánek 


