Městská policie Ivanovice na Hané
Komenského č. 216
683 23 IVANOVICE NA HANÉ
Č.j.: IVAN

V Ivanovicích na Hané dne 11. června 2020

2403 /2020

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 2. čtvrtletí roku 2020

Ve druhém čtvrtletí letošního roku, kdy postihla území naší republiky koronavirová nákaza a
následovala série nutných vládních opatření, nastala také Městské policii v Ivanovicích na Hané
ze dne na den řada nových úkolů. V počátcích bylo nutné některé občany upozorňovat na nošení
roušek popř. shromažďování na veřejnosti. Občané si však ve velmi krátké době na omezení
zvykli a s postupem času se přestupky tohoto charakteru vyskytovaly jen zcela výjimečně. I přes
velká rozvolnění, však některá nařízení stále trvají a MP bude i nadále sledovat jejich dodržování.
V závěru bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si řádně plnili své povinnosti v této pro nás
nelehké situaci.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK I přes některá zmíněná omezení pokračovala MP na tomto úseku ve
svých úkolech. Tři případy bylo nutno řešit zákrokem. Jednalo se předvedení za použití DP ke
zjištění totožnosti osoby, která požívala alkoholické nápoje na Palackého náměstí, přerušení
fyzického napadání na ul. Osvoboditelů a na ul. Nádražní. Celkem byly uloženy 3 blokové pokuty
ve výši 1 500,- Kč. PČR na úseku veřejného pořádku na území Ivanovic či Chvalkovic na Hané
neřešila žádný případ.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic a Chvalkovic musela řešit
dva případy narušování občanského soužití. Jednalo se o slovní napadení mezi spoluobčany.
Policie ČR řešila 3 případy týkající se slovního a fyzického napadání mezi spoluobčany
v Ivanovicích a Chvalkovicích na Hané.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic na Hané neřešila MP
žádný přestupek proti majetku. Policie ČR řešila na tomto úseku 4 případy. Jednalo se o
poškození vstupních dveří do pohostinství na ul. Rostislavova, poškození vybavení RD na ul.
Husova, poškození dveří do budovy vlakového nádraží a odcizení peněženky na ul. Wolkerova.
DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 15 přestupků. Vzhledem k omezením byly
přestupky ve většině případů řešeny písemným upozorněním řidiče ze spáchání přestupku nebo
domluvou. Ve vztahu k dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí umístěno za stěrače motorových
vozidel celkem 5 předvolání. Celkově byly přestupcům v dopravě uloženy 4 blokové pokuty
v celkové výši 800,- Kč.
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TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období bylo na teritoriu obce Ivanovice a Chvalkovice na
Hané, šetřeno PČR celkem 5 případů. Jednalo se o vloupání do osobního vozidla, vloupání do
stojanu s oleji na zdejší BČ, neoprávněné užívání motorového vozidla na ul. 9. května, krádež
minerálních vod z odstaveného návěsu ve Chvalkovicích a krádež autobaterií z odstaveného
vozidla u silnice 2/47 u Hoštic. Městská policie v těchto případech intenzivně spolupracuje s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 13 oznámení a žádostí občanů.
MP prováděla v Ivanovicích na Hané šetření ke dvěma odstaveným autovrakům, které se po
následném kontaktu s jejich majiteli podařilo odstranit. Na požádání starosty obce Švábenice byl
také zjištěn viník poškození dřevěného ohradníku pro kontejnery na odpad v jejich obci, ke
kterému došlo v souvislosti s provozem motorového vozidla. Případ se tak podařilo dotáhnout do
zdárného konce i díky kamerovému systému. Na základě oznámení byl v souladu s oprávněním
strážníka proveden vstup do domu, kde byl nalezen zemřelý majitel domu.

Vyhotovil:
str. ident č. 012 Miroslav Trávníček
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