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

V Ivanovicích na Hané dne 14. března 2019

1510 /2019

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 1. čtvrtletí roku 2019
Městská policie vykazuje v prvním čtvrtletí letošního roku následující činnost:
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – V hodnotícím období řešila MP na tomto úseku 2 méně závažné
přestupky, které nebylo nutno dokumentovat a projednávat v blokovém řízení. V dané věci se
zde jednalo o nepořádek shozeným odpadkovým košem v nádražní budově ČD ze strany
mladistvých osob a znečištění prostranství dětského hřiště za ZUŠ, ke kterému došlo ze strany
nezletilých a mladistvých osob. V obou případech MP osoby důrazně upozornila a dohlédla,
aby způsobené znečištění osoby uklidily. V jednom případě musela MP na Palackého náměstí
v Ivanovicích řešit porušení vyhlášky města o zákazu požívání alkoholu osobou, která byla
již ve značně podnapilém stavu. Protože se v dané věci jedná o známou osobu, byla tato
vykázána z místa pryč a po následném vystřízlivění a předvolání osoby jí byla uložena
bloková pokuta ve výši 500,- Kč.
PČR na úseku veřejného pořádku na území Ivanovic na Hané neřešila v uvedeném období
žádný případ.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic na Hané řešila celkem
dva případy. V prvním šlo o narušování občanského soužití mezi obyvateli pokročilého věku,
kdy podezřelý poškozeného napadal vulgárními výrazy a dalším hrubým jednáním. V tomto
případě MP provedla s účastníky řádný pohovor a podezřelého pak poučila o možných
právních následcích. Ve druhém případě šlo o dětskou zábavu spočívající v házení sněhových
koulí do oken bytových domů. V daném případě MP proti osobám zakročila a následně věc
řešila cestou rodičů.
Policie ČR řešila občanské soužití pouze na teritoriu Chvalkovic na Hané. Celkově dva
případy se týkaly narušení partnerských vztahů vzájemným fyzickým napadáním.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic na Hané byl ze strany MP řešen
jeden přestupek proti majetku a to znečištění fasády domu na ul. Osvoboditelů blátem ze
strany nedaleko bydlících nezletilých dětí. V tomto případě si MP rodiče dětí předvolala a
nechala znečištěnou fasádu ke spokojenosti majitele rodiči očistit.
PČR řešila na území Ivanovic na Hané dva přestupky proti majetku. Jednalo se o krádež 8
ks malých ovocných stromků ze zahrad v zahrádkové oblasti ,,V aleji“ a poškození skleněné
výplně okna a fasády domu na ul. Osvoboditelů. V tomto případě vyšetřování stále trvá a je
prováděno ve spolupráci s MP.
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DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 13 přestupků, většinou nezákonně
stojících motorových vozidel na místních komunikacích v Ivanovicích na Hané nebo vjezd
do míst, kde je to místní úpravou zakázáno. Ve vztahu k dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí
umístěno za stěrače motorových vozidel celkem 9 předvolání. Celkově bylo přestupcům
v dopravě uloženo 12 blokových pokut v celkové výši 3.000,- Kč. Městská policie se
v hodnotícím období zaměřila v dopravě zejména na pěší zónu v prostoru od motelu ,,Na
Městečku“ až po ul. Havlíčkova. Pomocí MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) tak
bylo zajištěno důkazního materiálu proti 7 řidičům, kteří byli následně předvoláni k řešení.
Forma, jakou chce MP pro občany zajistit bezpečný pohyb v daném prostoru, bude i nadále
intenzivně a nekompromisně pokračovat. Rovněž problematické místo na komunikaci ul.
Havlíčkova poblíž prodejny ,,Večerka“, MP od počátku roku soustavně řeší. Řidiči ponechaná
zaparkovaná vozidla, za účelem nákupu v prodejně, tak v častém hustém provozu tvoří
nebezpečnou překážku, ohrožující svými rozměry ostatní účastníky.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období byly na teritoriu obce Ivanovice a Chvalkovice na
Hané, šetřeny PČR celkem tři trestné činy. Jednalo se o krádež nafty z odstaveného vozidla na
ul. Nádražní, poškození skleněné výplně oken i laku vozidla na ul. Osvoboditelů a posledním
případem bylo vloupání s následným odcizením cigaret, notebooku a dalších věcí z restaurace
U Kostela. V tomto případě pomohl k usvědčení a odsouzení pachatelů rumunské národnosti
MKDS a spolupráce MP s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 17 oznámení občanů.
Oznámení se týkala běžných věcí ve vztahu k místním záležitostem veřejného pořádku, ale
také i například oznámení operačního HZS Brno o podezření z úniku plynu v jednom
rodinném domě v Ivanovicích na ul. Osvoboditelů. Na území Ivanovic na Hané bylo MP
kontrolováno celkem 9 podezřelých osob z toho pět rumunské a dvě ukrajinské národnosti. Za
účelem dohledu na veřejný pořádek a dopravu se strážníci MP v uvedeném období zúčastnili
na území Ivanovic a Chvalkovic na Hané celkem pěti kulturních akcí. Jednalo se o Novoroční
ohňostroj, Městský a Hasičský ples, Sokolské šibřinky a Dětské radovánky. Dále MP ve dvou
případech asistovala při otevření domů, kde došlo k náhlému úmrtí.
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