Městská policie Ivanovice na Hané
Komenského č. 216
683 23 IVANOVICE NA HANÉ
Č.j.: IVAN 2671/2019

V Ivanovicích na Hané dne 12. června 2019

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 2. čtvrtletí roku 2019
Městská policie vykazuje ve druhém čtvrtletí letošního roku následující činnost:
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – V rámci udržení čistoty veřejného prostranství se hlavním úkolem na
tomto úseku stalo řešení neutěšené situace, která opakovaně vznikala na veřejném prostranství u
vjezdu do objektu Respona v Ivanovicích, kde docházelo ke znečišťování tohoto místa
odkládáním odpadů. K tomuto účelu byl od měsíce května rozšířen MKDS. Za pomocí tohoto
systému bylo MP zjištěno a následně řešeno celkem 16 přestupků proti veřejnému pořádku.
Pachatelům těchto přestupků byly uloženy pokuty v celkové výši 12 900,-. Dále se MP zabývala
kontrolou dodržování obecně závazné vyhlášky ve vztahu ke konzumaci alkoholických nápojů na
některých místech ve městě. Zde byly řešeny 3 osoby udělením pokuty v celkové výši 1500,- Kč.
Jedné osobě byla udělena pokutu za znečišťování VP močením na nám. Palackého ve výši 200,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 musela řešit zákrokem dva
případy narušování občanského soužití. Jednalo se o fyzické napadení mezi nezletilými mladíky
před budovou nádraží ČD v Ivanovicích a slovní rozepři mezi manželi na ul. K. Dvořáčka, kde
bylo MP provedeno vykázání osob z bytu, u kterých si pronajímatelka nežádala jejich přítomnost.
Policie ČR řešila tři případy týkající se slovního a fyzického napadání mezi spoluobčany
v Ivanovicích.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic na Hané řešila MP
jeden přestupek proti majetku. Jednalo se o opakované drobné krádeže v domově pro seniory na
ul. Tyršova v Ivanovicích. Vzhledem ke zanedbatelné společenské škodlivosti a tomu, že
poškození nežádali další šetření, byla věc vyřízena na místě domluvou. Policie ČR neřešila žádný
přestupek proti majetku.
DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 15 přestupků. Většinou se jednalo o
porušení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Ve vztahu k dopravě
bylo za uplynulé čtvrtletí umístěno za stěrače motorových vozidel celkem 6 předvolání. Celkově
bylo přestupcům v dopravě uloženo 10 blokových pokut v celkové výši 2.700,- Kč. Na tomto
úseku se MP i nadále bude zaměřovat na neoprávněný vjezd motorových vozidel a jejich
neoprávněného parkování v části Palackého náměstí, kde budou prováděny kontroly v rámci
obchůzkové služby, nebo za pomocí MKDS.
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TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období byl na teritoriu obce Ivanovice a Chvalkovice, šetřen
PČR pouze jeden případ. Jednalo se o vloupání do stavební buňky v areálu Respona Ivanovice.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 18 oznámení a žádostí občanů.
Oznámení se týkala běžných věcí ve vztahu k místním záležitostem veřejného pořádku. Jako
například znečištění vozovky v délce 250m ropnými produkty při havárii motorového vozidla,
které zlikvidoval přivolaný hasičský sbor z Ivanovic a Vyškova. Občané dále MP upozorňovali na
odstavená vozidla, výskyt podomních prodejců, podnapilých lidí ležících na náměstí, nepořádku
na chodníku apod. Na území Ivanovic na Hané bylo MP kontrolováno celkem 5 podezřelých
osob. Za účelem dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou se strážníci MP v uvedeném období
zúčastnili na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic čtyřech kulturních a společenských akcí. Jednalo se o
pouť v Ivanovicích , Jarní trhy, Hasičský memoriál a Dětský den firmy Fischer. A dále dohledu
nad veřejným pořádkem při konání voleb do Evropského parlamentu. V rámci veřejnoprávní
smlouvy s obcí Dětkovice byl ve dvou případech poskytnut kamerový záznam PČR při šetření
případů odcizené popelnice a požáru chaty. MP rovněž asistovala PČR při vstupu do obydlí, kde
bylo podezření ze spáchání násilné TČ. Další významnou spoluprací MP s PČR je předávání
získaných poznatků k TČ a kontrola kamerových záznamů, kterou se podařilo objasnit několik
trestných činů a to nejen na teritoriu našeho města. Oba strážníci MP Ivanovice se v tomto měsíci
zúčastnili týdeního přípravného kurzu a následné zkoušky z odborné způsobilosti před komisí
MV, kterou oba úspěšně složili.

Vyhotovil:
str. ident č. 012 Miroslav Trávníček

Městská policie Ivanovice na Hané
Komenského č. 216, 683 23

Tel.:
e-mail:

+420 778 401 419
mestskapolicie@ivanovicenahane.cz

Stránka 2

