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

V Ivanovicích na Hané dne 10. září 2020

3490 /2020

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 3. čtvrtletí roku 2020
Městská policie vykazuje ve třetím čtvrtletí letošního roku, v době letních prázdnin a
dovolených, následující činnost:
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – Ve vztahu k VP nadále probíhá ze strany MP kontrola
nezákonného odkládání odpadů na místo veřejnosti přístupné, obecní pozemek vedle vjezdu
do sběrného dvora Respono v Ivanovicích na Hané. V hodnotícím období byl zjištěn pouze
jeden případ, kdy zde odložil svůj odpad občan z Hoštic a za který mu byla uložena bloková
pokuta ve výši 1.000,- Kč. Celkově je tento případ čtvrtý za letošní rok, což lze oproti
předchozímu roku hodnotit kladně.
Zůstávajícím kritériem pro MP je i nadále řešení porušování vyhlášky o zákazu požívání
alkoholu na některých místech v obci a kontrola zájmových míst narušitelů veřejného
pořádku. Celkově byly v blokovém řízení řešeny 2 přestupky. V prvním případě přestupce
nebyl občanem ČR, kdy jednalo se o jeho první prohřešek, na základě čehož mu byla udělena
bloková pokuta ve výši 200,- Kč, druhý přestupce se v poslední době stejného jednání
dopustil opakovaně a to i přes předchozí důrazné upozornění, na základě čehož mu byla
uložena bloková pokuta ve výši 1.000,- Kč. MP v hodnotícím období řešila zákrokem celkem
5 případů rušení nočního klidu na náměstí a v nejbližším okolí a znečištění veřejného
prostranství různými odpadky v prostoru rampy vedle MŠ. Pomocí MKDS se podařilo
pachatele zjistit a znečištění musel ihned odstranit.
PČR na úseku veřejného pořádku na území Ivanovic či Chvalkovic neřešila žádný případ.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic a Chvalkovic řešila
pouze jeden případ, který se stal v jednom z uplynulých víkendů a v kterém šlo o vulgární a
podnapilé jednání neznámé osoby vůči zdejšímu obyvateli. Po příjezdu hlídky MP se však
neznámá osoba na místě již nenacházela a nepodařilo se ji dohledat.
PČR na úseku veřejného pořádku na území Ivanovic či Chvalkovic řešila celkem 10
případů vzájemného fyzického napadání mezi spoluobčany a to zejména v nočních hodinách.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic na Hané řešila MP jeden
přestupek proti majetku. Jednalo se o krádež jízdního kola z prostoru Palackého náměstí. Za
použití MKDS se však podařilo pachatele zjistit.
PČR řešila v hodnotícím období jeden přestupek proti majetku a to krádež nalezeného
mobilního telefonu na chodníku ve Chvalkovicích.
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DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 10 přestupků. Většinou se jednalo o
porušení místní, ale i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nedovoleným
zastavením nebo stáním. Ve vztahu k dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí umístěno za stěrače
motorových vozidel celkem 6 předvolání. V dopravě tak bylo přestupcům uloženo 5
blokových pokut v celkové výši 1.500,- Kč.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období byly na teritoriu obce Ivanovice šetřeny PČR dva
případy a to krádež věcí z garáže na ul. 9. Května a krádež PB lahví z plechové schrány
v prostoru BČS. V obci Chvalkovice jsou pak šetřeny rovněž dva případy a to vloupání do
budovy areálu fotbalového hřiště a do dvou garáží u potoka. Ve všech případech MP úzce
spolupracuje s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 8 oznámení a žádostí občanů.
Oznámení se týkala běžných věcí ve vztahu k místním záležitostem veřejného pořádku. Na
území Ivanovic na Hané bylo MP kontrolováno celkem 6 podezřelých osob. Podařilo se také
z prostoru Ivanovic na Hané odstranit celkem tři odstavená motorová vozidla. Za účelem
dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou se strážníci MP v uvedeném období zúčastnili na
teritoriu Ivanovic ve vztahu k zajištění VP také kulturní akce ,,Slavnosti Babího léta“.

Vyhotovil:
str. ident č. 011 Ivan Gibala
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