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

V Ivanovicích na Hané dne 12. září 2019

4073 /2019

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 3. čtvrtletí roku 2019
Městská policie vykazuje ve třetím čtvrtletí letošního roku následující činnost:
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – Ve vztahu k VP nadále probíhá ze strany MP řešení případů
odkládání odpadů na místo veřejnosti přístupné, obecní pozemek vedle vjezdu do objektu
sběrného dvora Respono v Ivanovicích na Hané. I přes rozšíření MKDS na tomto místě a
varovné cedule, zde přesto občas dochází ke znečišťování. MP následně zjištěným
pachatelům přestupků v hodnotícím období uložila celkem 18 blokových pokut v celkové výši
16.000,- Kč. Dalším kritériem pro MP zůstává řešení porušování vyhlášky o zákazu požívání
alkoholu na některých místech v obci. Celkově byly řešeny v blokovém řízení takto 2
přestupky a jeden přestupek pak ve věci poškozování veřejné zeleně. Za zmíněné přestupky
byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 500,- Kč. Jedním zákrokem bylo třeba řešit
případ, kdy šlo o narušování VP na ubytovně firmy INSTA v Ivanovicích ze strany 5
agresivních romů cizí státní příslušnosti. Na žádost nájemce byli pro jejich chování z
ubytovny vykázáni. PČR na úseku veřejného pořádku na území Ivanovic či Chvalkovic na
Hané neřešila žádný případ.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic a Chvalkovic
prošetřovala celkem 2 případy. Jednalo se o podezření z polití rostlin neznámou tekutinou na
zahradě rodinného domu na ul. Husova v Ivanovicích na Hané ze strany jednoho ze sousedů a
ve Chvalkovicích pak oznámení o odložených pytlích šířících zápach. Protože se jednalo
v dané věci o odložení pytlů na místě veřejnosti přístupném, MP po zjištění jejich původce jej
vyzvala k jejich odstranění. Policie ČR řešila 4 případy týkající se slovního a fyzického
napadání mezi spoluobčany v Ivanovicích a Chvalkovicích
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic na Hané řešila MP jeden
přestupek proti majetku. Jednalo se o poškození jízdního kola na ul.Nádražní, kde po zjištění
pachatele byla tomuto uložena BP ve výši 500,- Kč a náhrada vzniklé škody. Policie ČR řešila
na tomto úseku jeden případ. Jednalo se rozbití skleněné výplně okna na ul. Husova
v Ivanovicích na Hané.
DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 17 přestupků. Většinou se jednalo o
porušení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nedovoleným zastavením nebo
stáním. Ve vztahu k dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí umístěno za stěrače motorových
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vozidel celkem 6 předvolání. V dopravě tak bylo přestupcům uloženo 9 blokových pokut
v celkové výši 2.000,- Kč.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období byl na teritoriu obce Ivanovice a Chvalkovice,
šetřen PČR jeden případ. Jednalo se o vloupání do garáže na ul. Žižkova v Ivanovicích.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 17 oznámení a žádostí
občanů. Oznámení se týkala běžných věcí ve vztahu k místním záležitostem veřejného
pořádku. Jako příkladem je třeba uvést odchyt psa v restauraci Na Městečku, nebo spolupráce
s PČR při pátrání po pohřešované osobě, které byla nalezena u zdejšího rybníka. Na území
Ivanovic na Hané bylo MP kontrolováno celkem 10 podezřelých osob. Za účelem dohledu
nad veřejným pořádkem a dopravou se strážníci Strážníci MP se v uvedeném období
zúčastnili na teritoriu Ivanovic ve vztahu k zajištění VP také kulturní akce ,,Slavnosti Babího
léta“. V uplynulém období byla uzavřena s další obcí veřejnoprávní smlouva. Tato smlouva se
týká dohledu a vyhodnocování kamerového systému v obci Švábenice.

Vyhotovil:
str. ident č. 011 Ivan Gibala
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