Obecní policie Hrušovany u Brna
Stručný přehled činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za měsíc září 2018
V obci je prováděna činnost za stavu čtyřech 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 hlídkou OP oznámeno na PČR podezření z trestného činu- poškozování cizí věci ( pomalování fasády
RD fixem).
- Hlídkou OP poskytnuta první pomoc zraněnému muži po pádu z jízdního kola. Po nezbytném ošetření
osoby, byla ihned na místo přivolána sanita.

1. Přestupky řešeny upozorněním: 7x- 5x parkování vozidel v profilu chodníku, 1x nezabezpečená
garáž, 1x zapomenuté dětské jízdní kolo na veřejném prostranství.
2. Uloženy příkazy na místě -25x- přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku
3. Oznámení od občanů-26x- výtržnost, rušení nočního klidu, různé krádeže,… atd.
4. Parkovačky- 7 x přestupky v dopravě.
5. Oznámení přestupku správnímu orgánu- 1x ( odbor dopravy).
6. Odchyt psa- 1x později předán majiteli.
7. Nález- 3x- 1x injekční stříkačka- provedena odborná likvidace, 2x peněženka s doklady- v obou
případech vráceno majiteli.
8. Nález 5x- 4 ks registračních značek- předáno na odbor dopravy, 1x doklady- předány majiteli.
9. Zpracovány výzvy- 3x
10. Další činnost: Usměrňování dopravy- cyklistické závody, dohled obce přes kamerový systémčasté poskytování záznamů policii ČR, kontroly hřbitova, pravidelné kontroly okolí ČD, podchod,
výtahy, kontroly pejskařů z důvodu dodržování OZV, výjezdy na poplachy objektů, dohled při
kulturních akcích, dále byly prováděny kontroly z důvodu dodržování veřejného pořádku v obci.
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