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

V Ivanovicích na Hané dne 17. června 2021

2950 /2021

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 2. čtvrtletí roku 2021

I když druhé čtvrtletí roku 2021 bylo provázeno zejména přísnými vládními opatřeními,
která významným způsobem omezovala život v našem městě, pokračovala Městská policie
v Ivanovicích na Hané nejen dohledem a kontrolou jejich dodržování, ale i dalšími úkoly
plynoucími z příslušných zákonů.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – V souvislosti s nařízeními vlády prováděli strážníci MP kontrolu
jejich dodržování. Lze však konstatovat, že drtivá většina občanů si uvědomovala vážnost
situace a tato opatření řádným způsobem dodržovala. Zcela ojedinělé prohřešky MP vyřešila
na místě domluvou.
V rámci obchůzkové služby zjistila MP nápisy na přístřešku autobusové zastávky zdejšího
autobusovém nádraží. Provedeným šetřením se podařilo zjistit osobu pachatele, kterému byla
uložena BP ve výši 1 000,- Kč a nařízeno odstranění nápisů. MP byly řešeny dva případy
znečišťování veřejného prostranství u objektu sběrného dvora Respono. Jeden případ byl
vyřešen uložením BP ve výši 500,- Kč a druhý méně závažný domluvou.
PČR na území Ivanovic či Chvalkovic na Hané neřešila ve věci veřejného pořádku žádný
případ.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období řešila pouze na území Ivanovic jeden
případ. Šlo o slovní napadání osob, které po výzvě ze strany MP odstraňovaly nápisy
s přístřešku zmíněné autobusové zastávky a ze strany poblíž bydlících občanů romské
komunity byli verbálně napadeni. Provedeným zákrokem ze strany MP byla situace na místě
zklidněna a případ byl vyřešen domluvou. PČR na území Ivanovic řešila celkem pět případů a
to většinou vzájemné fyzické nebo verbální napadání mezi občany.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic či Chvalkovic na Hané řešila
PČR dva případy a to poškození garážových vrat a odcizení RZ.
DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 20 přestupků. Za stěrače motorových
vozidel bylo umístěno v Ivanovicích na Hané celkem 16 předvolání. Celkově bylo v dopravě
uloženo 13 blokových pokut v celkové výši 3.000,- Kč. Ostatní drobnější přestupky byly
řešeny MP domluvou. Většina řešených dopravních přestupků se týkala neoprávněného stání
vozidel v místě, kde je to zákonem zakázáno. Ve dvou případech bylo pomocí MKDS zjištěno
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poškození dopravního značení couvajícími vozidly. Po zjištění provozovatelů došlo z jejich
strany k náhradě škody.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období bylo na teritoriu obce Ivanovice na Hané, šetřeno
PČR celkem 9 případů. Jednalo se o pokus ublížení na zdraví, sprejerství, ohrožování
výchovy dítěte, nedovolená výroba a nakládání s OPL, ve třech případech pak maření výkonu
úředního rozhodnutí s následným vykázáním, krádež PHM s odstaveného nákladního vozidla
a ohrožení pod vlivem návykové látky. Městská policie ve všech případech spolupracuje
s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 14 oznámení ze strany
místních občanů. MP byla rovněž požádána pracovnicemi orgánu sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) Vyškov o asistenci při prováděné kontrole v domácnosti místní rodiny, kde
dochází k zanedbávání povinné péče a výchovy dětí. MP byla v několika případech požádána
místními občany o zjištění provozovatelů vozidel, která jim brání v různých činnostech např.
při výkopových pracech, při vjezdu z, nebo na pozemní komunikaci apod. S jedním občanem
Ukrajiny bylo také řešeno dlouhodobě odstavené nepojízdné vozidlo u motelu Ivanka, které se
následně podařilo odstranit. Celkově bylo MP na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic na Hané
zkontrolováno 7 cizích osob.
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