
 Obecní policie Hrušovany u Brna  

Činnost obecní policie v měsíci září 2009 

Vlastní činnost Obecní policie byla zahájena dne 1.9.2009. Do 30.9.2009 byl v obci prováděn výkon 

služby za stavu dvou strážníků. Veškerá hlídková činnost byla řešena pěší pochůzkou, při které byly 

prováděny následující úkony:  

 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  

     

Doposud byly všechny přestupky řešeny domluvou z důvodu nově zřízené obecní policie, pouze 

tři přestupky řešeny blokově. Jedná se o přestupky: 

1. Kouření na zastávkách- 10x řešeno domluvou, 2x blokově ve výši 100,500,-Kč 

2. Zábory v obci- 14x řešen zábor domluvou a následným odstraněním, pouze v jednom 

případě nebyl zábor odstraněn z důvodu nezjištění majitele. 

3. Na volno pes- 2x z toho 1x majitel zjištěn a řešen domluvou  

4. Rušení nočního klidu- 1x na Sídlišti pohostinství a 1x v nonstop baru ul. Palackého. Řešeno 

v obou případech domluvou  

5. Parkovací výzvy - 6x za špatné parkování, řešeno domluvou. Dvě jsou stále v řešení 

6. Oznámení od občanů- 4x přijato telefonické oznámení 

7. Pokus o odchyt psa- 1x s negativním výsledkem 

8. Ostatní přestupky v dopravě- 9x vyřešeno domluvou 

9. Močení na veřejnosti- 1x domluvou 

10. Kontrola povolení rybaření- 1x 

11. Řešena stížnost- 2x parkování vozidla, vyvrácené vytyčovací kolíky pozemku- sepsán ÚZ 

12. Řešena dopravní nehoda se zraněním cyklistky, sepsán ÚZ 

13. Řešen TČ krádeže na Sídlišti. Krádež stavební lepidla na fasádu celkem 30 ks. Vozidlo 

s odcizeným materiálem zajištěno, pachatelé utekli. Předáno PČR. Sepsán ÚZ 

14. Řešen přestupek proti majetku - 1x (utržené dva zvonky z budov.) Hlídkou pachatel 

zadržen, uložena bloková pokuta na místě nezaplacená ve výši 1000,- Kč, sepsán ÚZ 

15. Usměrňování dopravy na cyklistických závodech 

V dalších případech byla řešena běžná kontrolní činnost po obci, kontroly prodejců, řešeny 

zjištěné závady, dohled na pořádek při pořádání kulturních akcí v sokolovně, atd.  
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