
 
Obecní policie Hrušovany u Brna 

 

Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc září 2010 

 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: 

1. Zajímavosti- 1x zadržení osoby podezřelé z trestného činu krádeže, při zadržení použity 

donucovací prostředky. Tato osoba byla předána PČR 

1x výjezd k poraněné osobě pádem na chodníku. Do příjezdu sanitky, poskytnuta poraněné osobě 

první pomoc. Jednalo se o poranění v oblasti hlavy. 

1x výjezd na ohlášené napadení osoby, na místě předáno PČR 

1x asistence při zákroku v bytě. Jednalo se o převoz ženy v podnapilém stavu sanitou do 

zdravotnického zařízení. Hlídka zde vystupovala jako nezúčastněná osoba 

1x výjezd k dopravní nehodě. Jednalo se o nehodu bez zranění způsobenou osobním vozidlem na 

novém obchvatu. Řidička vozidla měla necelé 3 promile alkoholu v krvi. Celá věc na místě 

předána PČR   

2. Časté kontroly prodejců v obci   

3. Řešen vrak- 1x 

4. Parkovačky- 9x za špatné parkování.  

5. Přestupky řešeny domluvou- 12x venčení psů, odstranění záborů, rušení noč. klidu  

6. Kontroly osob- 4x u myslivny, ČD nádraží, na odlehlých místech obce  

7. Uloženy blokové pokuty- 18x za přestupky v dopravě 

8. Oznámení od občanů-4x výjezdy na rušení nočního klidu, atd. 

9. Odchyt psa-1x  

10. Zjištěné závady- 2x poškozená dopravní značka              

11. Další činnost:  Zabezpečení dopravy při cyklistických závodech, kontrola výherních hracích 

automatů v provozovnách, dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek, prováděny kontrol 

dodržování veřejného pořádku při pořádání různých kulturních akcí a další běžná kontrolní činnost 

po obci. 
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