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

V Ivanovicích na Hané dne 18. března 2021

944 /2021

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 1. čtvrtletí roku 2021

V prvním čtvrtletí letošního roku za působnosti všem známých vládních opatřeních,
pokračuje Městská policie v Ivanovicích na Hané především dohledem a kontrolou jejich
dodržování.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – Až na několik zcela ojedinělých výjimek, kdy strážníci museli ve
třech případech řešit porušení stávajících vládních opatření uložením blokových pokut
v celkové výši 600,- Kč, lze i podle shlédnutých kamerových záznamů občany pochválit za
kladný přístup k této problematice, uvědomělost a řádné dodržování protiepidemických
opatření. Mezi tyto výjimky patří zmínit případ dvou mužů, kteří nejsou občany Ivanovic či
Chvalkovic na Hané, kteří nerespektovali nejen stávající vládní opatření, ale navíc se chovali
na veřejnosti pod vlivem alkoholu agresivně, nerespektovali výzev členů hlídky MP a proto
museli být předvedeni na PČR. Navíc na úřadovně MP uráželi nejen přivolané policisty a
pracovníky RZS, ale jeden z nich se snažil poškozovat zařízení úřadovny MP. Z tohoto
důvodu musely být vůči agresorovi použity donucovací prostředky a musel být následně
zajištěn hlídkou PČR.
Cestou MP byl řešen také případ, kdy se několik místních nezletilých chlapců bavilo po
setmění v Ivanovicích na Hané házením jogurtů lidem do oken rodinných domků. Pomocí
kamerového záznamu se podařilo osoby identifikovat a celou věc tak zavčas řešit s jejich
rodiči.
Dalším případem se pro MP stala událost, kdy jeden z pracovníků obce zjistil nedávné
pondělní ráno, že má před vraty do dílny a zároveň i do příručního skladu MŠ v Ivanovicích
na Hané nemalou hromádku lidských výkalů. I tento úsměvný případ se nakonec po
prohlédnutí MKDS obce podařilo objasnit. K údivu strážníků se tohoto jednání dopustila v
nedělní odpoledne jedna místní mladá maminka, která šla s malým dítětem a se svým mužem
na rodinnou procházku a celému tomuto svému počínání nechala muže i s dítětem
z bezprostřední vzdálenosti přihlížet. Po následném předvolání maminky a předložení
důkazního materiálu jí byla za znečištění místa veřejnosti přístupného uložena bloková pokuta
ve výši 500,- Kč a navíc musela toto znečištění okamžitě odklidit. Posledním případem, který
stojí za zmínku je případ opět nezákonně odloženého odpadu na trávě před areálem sběrného
dvora v Ivanovicích na Hané, kterého se dopustil občan ze Švábenic. V tomto případě byla
věc vyřízena uložením blokové pokuty ve výši 1.000,- Kč. PČR na území Ivanovic či
Chvalkovic na Hané neřešila ve věci veřejného pořádku žádný případ.
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OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic a Chvalkovic neřešila
žádný případ. PČR na území Ivanovic řešila celkem čtyři případy a to většinou vzájemné
fyzické nebo verbální napadání mezi občany v domácnosti. Na území Chvalkovic na Hané
pak PČR řešila jeden takový případ.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic či Chvalkovic na Hané neřešila
MP a PČR žádný případ.
DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 7 přestupků. Za stěrače motorových
vozidel byly umístěny v Ivanovicích na Hané celkem 2 předvolání. Celkově bylo v dopravě
uloženo 5 blokových pokut v celkové výši 1.800,- Kč, z toho čtyři přestupky se týkaly
neoprávněného vjezdu a stání v pěší zóně na Palackého náměstí. Dva přestupky týkající se
nevhodného stání motorových vozidel na pozemník komunikaci v Ivanovicích byly vyřízeny
domluvou.
MP musela také řešit i dopravní situaci na ul. Tyršova v Ivanovicích, kdy zde ubytovaní
občané pracující pro fy. Fischer parkovali svá vozidla ve větším počtu na hlavní silnici a
tvořili zde nebezpečnou překážku.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období bylo na teritoriu obce Ivanovice na Hané, šetřeno
PČR celkem 6 případů. Jednalo se např. o spáchání úvěrového podvodu, řízení vozidla
osobou, která má stanoven zákaz řízení, krádež věcí a finanční hotovosti z batohu z bytu, dále
pak krádež pohonných hmot ze stavebních strojů za dálnicí, začátkem roku pak vloupání do
rekreačních chat v zahrádkářské kolonii ,,V Aleji“, kdy se v této věci podařilo ustanovit
pachatele a v poslední řadě krádež kompresoru a dalších věcí ze stavby vodojemu nad
Ivanovicemi. I v tomto případě se podařilo pachatele ustanovit, přičemž obrovskou pomoc
poskytl městský kamerový dohlížecí systém obce. Městská policie ve všech případech
intenzivně spolupracuje s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 12 oznámení ze strany
místních občanů. Jednalo se například o skutečnost, kdy byla nalezena přední registrační
značka osobního motorového vozidla zdejší občana, oznámení na zaseknutý semafor brzdící
tak provoz na ul. Tyršova, oznámení o zabrzděném kamionu v křižovatce pod poštou
v Ivanovicích, dále o zaseknutém nákladním vozidle pod železničním mostem ul. Husova,
nebo oznámení o nálezu dvou psů na dálnici o které se později přihlásil majitel. Za zmínku
stojí také oznámení místní ženy, která již dlouho neviděla z domu vycházet svého souseda,
načež po provedeném šetření byl soused shledán v pořádku a zdráv. Celkově bylo MP na
teritoriu Ivanovic a Chvalkovic na Hané zkontrolováno 5 cizích osob.
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