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

V Ivanovicích na Hané dne 10. prosince 2020

4981 /2020

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 4. čtvrtletí roku 2020

V posledním čtvrtletí letošního roku s pokračující koronavirovou nákazou a za působnosti
nutných vládních opatření, pokračuje Městská policie v Ivanovicích na Hané zejména dohledem a
kontrolou nad jejich dodržováním. Až na několik zcela ojedinělých výjimek je nutno ze strany
MP občany Ivanovic a Chvalkovic na Hané pochválit za kladný přístup k této problematice,
uvědomělost a řádné dodržování protiepidemických opatření. MP nemusela na území Ivanovic či
Chvalkovic na Hané řešit v tomto období žádný vážnější incident ve vztahu k těmto platným
opatřením. I přes mírné předvánoční rozvolnění, však některá nařízení stále platí a MP bude i
nadále jejich dodržování sledovat.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK - I v době zmíněných omezení pokračovala MP na úseku veřejného
pořádku ve svých neměnných úkolech. Byly řešeny celkem čtyři případy zjištění porušení
vyhlášky a to po částečném rozvolnění protiepidemických opatření, ke kterému došlo
v posledním období, kdy se však jednalo pouze o drobnější prohřešek zejména ze strany cizích
osob, které jsou na území Ivanovic či Chvalkovic na Hané dočasně ubytovány za účelem
zaměstnání. V jednom případě byla přestupci uložena bloková pokuta ve výši 200,- Kč. Na
obecním pozemku vedle vjezdu do areálu sběrného dvora na ul. Husova byly zjištěny celkem dva
případy nezákonného odložení odpadu. V jednom případě byla udělena pokuta ve výši 1.000,- Kč,
druhý případ je stále v řešení.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic a Chvalkovic musela řešit
jeden případ narušování občanského soužití. Jednalo se o slovní napadání mezi spoluobčany
v Ivanovicích na Hané.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic na Hané řešila MP celkem tři
případy. Jednalo se o poškození okna vozidla vietnamského prodejce potravin z Palackého
náměstí, kdy však byl případ pro vyšší škodu překvalifikován na trestný čin a předán policii ČR.
Dalším případem pak byla situace, kdy si žena v pokročilém věku vložila v obchodě do tašky
peněženku a v krátké době nahlásila její krádež. Za pomocí kamerového systému v dané prodejně
se pak podařilo celou věc vyřešit, na základě čehož se žena všem zúčastněným omluvila.
Posledním případem co MP v Ivanovicích řešila, byl újezd od zdejší BČS. I toto se za pomoci
kamerového systému a následného šetření podařilo objasnit. Podezřelý muž si po natankování
zakoupil v prodejně další zboží a na placení PHM za nevyjasněných okolností nedošlo. Nakonec
však uvedený muž ke spokojenosti obsluhy čerpací stanice vše uhradil.
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DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 14 přestupků. Za stěrače motorových
vozidel bylo umístěno v Ivanovicích na Hané celkem 12 předvolání. Celkově bylo v dopravě
uloženo 11 blokových pokut v celkové výši 2.300,- Kč. Dva přestupky byly vyřízeny domluvou.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období bylo na teritoriu obce Ivanovice na Hané, šetřeno
PČR celkem 7 případů. Jednalo se o vloupání do sklepních kójí na ul. Osvoboditelů, sprejerství,
poškození autobusové zastávky na autobusovém nádraží, vloupání do dodávkového vozidla Trafic
na ul. Mlýnská, krádež nafty z bývalého areálu cihelny, vloupání do vozidla Octavia na ul.
Trávník nebo případ týkající se drogové problematiky. Městská policie v těchto případech
intenzivně spolupracuje s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 9 oznámení ze strany místních
občanů. Jednalo se například o skutečnost, kdy 5 osob romské komunity nemělo v době vládních
opatření na veřejnosti nasazené roušky, oznámení o scházení problematických osob ve výklenku
před budovou Městského úřadu Ivanovice na Hané a to v místě od náměstí, oznámení a výjezd na
osoby nabízející podomní služby nebo prodej v Ivanovicích , oznámení o podezření vloupání do
garáže na ul. Husova nebo o osobě, která do kontejneru na tříděný odpad vhazuje odpad směsný.
MP se podařily z Ivanovic na Hané po vypátrání provozovatelů odstranit celkem dvě odstavená
motorová vozidla. Celkově bylo MP na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic na Hané zkontrolováno 15
cizích osob.

Vyhotovil:
str. ident č. 011 Ivan Gibala
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