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

V Ivanovicích na Hané dne 12. prosince 2019

5212 /2019

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 4. čtvrtletí roku 2019
Městská policie vykazuje ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku následující činnost:
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – Ve vztahu k VP probíhala do konce měsíce října ze strany MP
velmi častá řešení případů neoprávněného odkládání odpadů na veřejnosti přístupný obecní
pozemek vedle vjezdu do objektu sběrného dvora Respono v Ivanovicích. Pomocí MKDS
bylo v tomto období na místě zjištěno celkem 10 osob, kterým byly následně uloženy blokové
pokuty v celkové výši 9.500,- Kč. Od počátku listopadu až do dnešního dne nebylo
na uvedeném místě zjištěno žádné další znečištění.
Dohled nad dodržováním vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na některých místech
v obci, zůstává pro MP stálým úkolem. V hodnotícím období bylo pomocí MKDS zjištěno
celkem 5 osob, které svým jednáním tuto vyhlášku porušily. Čtyřem osobám byly uloženy
blokové pokuty v celkové výši 2.000,- Kč, jedna osoba, která zde bydlí krátce, byla MP
vyřešena domluvou s důrazným poučením. MP v hodnotícím období řešila jeden případ
porušení vyhlášky o ochraně veřejné zeleně a to neoprávněně stojícím osobním motorovým
vozidlem na travnaté ploše na ul. Mlýnská. Osobě přestupce byla uložena bloková pokuta ve
výši 200,- Kč. Zákrokem musela MP řešit i případ skákání dětí na koloběžkách po schodišti
MŠ v Ivanovicích a oznámení o podnapilém muži ležícím na místní komunikaci ulice Dolní
Valy.
PČR na úseku veřejného pořádku na území Ivanovic či Chvalkovic na Hané řešila celkem
jeden případ, kdy se v dané věci jednalo o rušení nočního klidu ze strany místního občana.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ – MP za uvedené období na území Ivanovic a Chvalkovic na Hané
neřešila žádný případ. Policie ČR celkem 2 případy týkající se slovního a fyzického napadání
mezi spoluobčany v Ivanovicích a jeden případ ve Chvalkovicích na Hané.
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - Na teritoriu Ivanovic na Hané řešila MP jeden
přestupek proti majetku. Jednalo se o krádež alkoholu z restaurace ,,Na Městečku“, ze strany
zde pracujících osob ukrajinské národnosti. Ke zjištění pachatelů následně přispěl jak
kamerový systém restaurace, ale i MKDS obce. Po následném zjištění byli kontaktování
pracovní nadřízení těchto osob a za jejich dohledu i dohledu hlídky MP způsobenou škodu
v restauraci uhradili.
Policie ČR řešila na tomto úseku celkem dva případy. Jednalo se o krádež motorové
koloběžky osobě ze zdejší části romské komunity na ul. Nádražní a také případ poškození
skleněné výplně vstupních dveří Pohostinství Autobusák, na ul. Rostislavova.
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DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 11 přestupků. Jednalo se zde o
porušení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nedovoleným zastavením nebo
stáním, ale i neoprávněným vjezdem a stáním v pěší zóně na Palackého náměstí. Ve vztahu
k dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí umístěno za stěrače motorových vozidel celkem 5
předvolání. V dopravě tak bylo přestupcům uloženo 10 blokových pokut v celkové výši
2.600,- Kč. Za zmínku zde stojí i činnost hlídky MP ve vztahu k odstranění odstaveného
nepojízdného motorového vozidla z obecního parkoviště na ul. Horní Valy. Po zjištění
vlastníka byl tento vyzván, aby nepojízdné vozidlo z parkoviště odstranil, což následně
v krátké době učinil.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období byl na teritoriu obce Ivanovice na Hané šetřen
PČR jeden případ, kdy se jednalo o krádež u bankomatu odložené peněženky s větším
finančním obnosem. V návaznosti na uvedenou skutečnost provedla PČR, skupina kriminální
policie Vyškov ve spolupráci s MP rozsáhlé šetření, na základě kterého se podařilo pachatele,
opět s pomocí MKDS obce, ustanovit. Případ je nadále v šetření PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 6 oznámení a žádostí občanů.
Oznámení se týkala běžných věcí ve vztahu k místním záležitostem veřejného pořádku. Jako
příkladem je ale třeba uvést oznámení o nálezech dvou peněženek patřícím různým osobám,
které v nich měly jak doklady totožnosti, platební karty, ale také především i nemalé finanční
hotovosti, nebo oznámení o muži, který hodlá skočit pod vlak. V tomto případě se podařilo
hlídce MP ve spolupráci s PČR muže podél železniční trati nalézt a zamezit mu v jeho
úmyslu. Muž byl předán RZS k dalšímu opatření. Na území Ivanovic na Hané bylo MP
kontrolováno celkem 6 podezřelých osob. Za účelem dohledu nad veřejným pořádkem a
dopravou se strážníci MP v hodnotícím období zúčastnili na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic
na Hané celkem dvou kulturních akcí – rozsvěcení vánočních stromů a v Ivanovicích na
Hané pak i Vánočních trhů.
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