Městská policie Horní Bříza
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
______________________________________________________________________

tel.: 377 955 369, 602 486 678, e-mail: policiehornibriza@email.cz

Zpráva o činnosti Městské policie Horní Bříza
(1.1.2019-28.2.2019)
Personální obsazení MP HB: 4 strážníci, 1 čekatel
Přijatá a řešená oznámení: Městskou policií bylo za sledované období přijato a řešeno 62
oznámení od občanů a organizací. Sepsáno bylo celkem 11 úředních záznamů.
Výsledková činnost:
Nejvíce přestupků - 80, a to proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bylo projednáno:
- 51x
- 2x

uložením
postoupen

blokové
přestupek

pokuty

(v

k projednání

celkové
na

výši

odbor

dopravně

15.500,-Kč)
správní

- 27 dopravních přestupků (parkování) bylo řešeno domluvou.
Výzva + další činnost:
-

uložena 50 x (špatné parkování - lístek za stěračem).

-

zadržených řidičů pod vlivem návykové látky - 1x.

-

asistence (policii, hasičům a RZS) 3x - většinou dopravní nehody

-

kontrola pohybu psů na veřejných prostranstvích - 9x.

-

počet objektů ve městě napojených na Městskou policii v HB – 7.

MP dále zjistila:
-

tři vozidla neprovozuschopných nebo totálních vraků na místních komunikacích a
přispěla k jejich odstranění.
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Svodka hlavních událostí za sledované období:

2. 1. - provedena asistence při násilném otevření bytu, kde se nacházel zemřelý.
11. 1. - provedena asistence hasičům při požáru komínu rodinného domu.
16. 1. - proveden odchyt zvířete v bytě po zemřelém, předáno do náhradní péče.
21. 1. – zjištěn přestupek řidičky vozidla, naměřena rychlost jízdy v obci - 78 km/h a dále
zjištěno zadržení řidičského průkazu pro předchozí přestupková jednání v dopravě.
21. 1. - poskytnutí první pomoci starší zmatené osobě, která byla předána do péče RZS.
29. 1. – kontrolou objektu opuštěného areálu bývalé keramičky, zjištěn pohyb nezletilců,
předáni rodičům.
1. 2. - zadržen řidič jedoucí s vozidlem bez TK, pojištění a povinné výbavy.
1. 2. - vypátrání pohřešované osoby a předání PČR.
9. 2. - zadržení 5 podezřelých osob z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví ve Sportbaru
12. 2. – násilné otevření bytu a poskytnutí první pomoci starší osobě ohrožené na životě
a následné předání RZS.
12. 2. - zadržení řidiče jedoucího pod vlivem alkoholu.
18. 2. – součinnost při otevření bytu starší osobě a vyrozumění příbuzných.
25. 2. - poskytnutí první pomoci a přivolání lékařské pomoci starší osobě, po prodělaném
epileptickém záchvatu.

Bc. Petr Skala
vedoucí strážník MP HB

Bc. Zdeněk Procházka
místostarosta města, pověřen řízením MP HB
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