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

V Ivanovicích na Hané dne 7. března 2020

1446 /2020

Zpráva o činnosti MP Ivanovice na Hané za 1. čtvrtletí roku 2020
Městská policie vykazuje v prvním čtvrtletí letošního roku následující činnost:
VEŘEJNÝ POŘÁDEK – I přesto, že počátek roku vzhledem k chladnému počasí patří ke
klidnějším obdobím, museli strážníci řešit zákrokem 8 případů narušování VP. Jednalo se o rušení
nočního klidu, požívání alkoholických nápojů na místech vyhl. obce zakázaných, odkládání
odpadu mimo vyhrazená místa, znečišťování veřejného prostranství apod. Tři závažnější
přestupky byly vyřešeny uložením BP v celkové výši 2.500,- Kč. Ostatní méně závažná provinění
byla vyřešena na místě domluvou.
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 musela řešit
dva případy narušování občanského soužití. Jednalo se o slovní napadení mezi spoluobčany či
v rodině.
Policie ČR řešila 6 případů 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 poškození zpětného zrcátka na ul. Komenského
v Ivanovicích. Za pomoci kamerového systému se však podařilo pachatele vypátrat a byla mu
následně uložena BP ve výši 1.000,- Kč. Navíc mu bylo uloženo se s poškozeným řádně vyrovnat,
což také i učinil. MP v současnosti dále zpracovává záznam z kamer pořízených v obci Dětkovice,
kde došlo k odcizení poštovního balíčku.
Policie ČR řešila na tomto úseku jeden případ. Jednalo se o odcizení finanční hotovosti na ul.
Tyršova v Ivanovicích.
DOPRAVA – V hodnotícím období MP řešila celkem 13 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 8 předvolání. Celkově
bylo přestupcům v dopravě uloženo 5 blokových pokut v celkové výši 1.200,- Kč. Ostatní
přestupky byly vyřešeny na místě domluvou.
TRESTNÉ ČINY- V hodnoceném období bylo na teritoriu obce Ivanovice a Chvalkovice na
Hané, šetřeno PČR celkem 5 případů. Jednalo se o poškození palivových nádrží osobních vozidel
s následným odcizením PHM, ke kterému došlo v Ivanovicích na ul. Mlýnská, Tyršova a ve
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Chvalkovicích. Dalšími šetřenými případy jsou TČ vloupání do veterinární ordinace na ul.
Mlýnská, vloupání do pohostinství ,,Žabí Škrk“ na ul. Osvoboditelů a vloupání do RD na ul.
Husova. Posledním případem je maření výkonu úředního rozhodnutí, ke kterému došlo na ul.
Tyršova při řízením motorového vozidla. Městská policie v těchto případech intenzivně
spolupracuje s PČR.
Ostatní - MP bylo přijato a řešeno v rozhodném období celkem 16 oznámení a žádostí občanů.
Strážníci rovněž zpracovávali jeden případ, který byl následně oznámen Celní správě Brno.
Spolupodíleli se na pátrání po 12-ti letém chlapci, který utekl rodičům od BČ v Ivanovicích.
Zpracovávali kamerové záznamy z MKDS k trestné činnosti spáchané na území našeho města. Za
účelem dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou se strážníci MP v uvedeném období
zúčastnili na teritoriu Ivanovic a Chvalkovic na Hané celkem 7 kulturních a společenských akcí.
Jednalo se o akce pořádané MěÚ nebo zájmovými spolky z města a dále o ples Gymnázia Vyškov
nebo Skautský ples.

Vyhotovil:
str. ident č. 012 Miroslav Trávníček
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