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Zpráva o činnosti Městské policie v Horní Bříze
(1. 1. 2019 - 26. 6. 2019)
Personální obsazení MP HB: 5 strážníků
Přijatá a řešená oznámení: Městskou policií bylo za sledované období přijato a řešeno 139
oznámení od občanů a organizací. Sepsáno bylo celkem 32 úředních záznamů.
Výsledková činnost:
Nejvíce přestupků v počtu 296, a to proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bylo
projednáno:
- 167x uložením blokové pokuty v celkové výši 71.800,-Kč;
- 2x byl přestupek postoupen k projednání na odbor dopravně správní agendy;
- 127x dopravní přestupky (parkování) byly řešeny domluvou.
Výzva řidičům tzv. lístek za stěračem: uložena ve 227 případech, většinou za nesprávné
parkování;
Zadržených řidičů pod vlivem návykové látky: 1x;
Asistence (policii, hasičům a RZS) 34x – většinou se jednalo o dopravní nehody;
MP dále zjistila tři vozidla neprovozuschopných nebo totálních vraků na místních
komunikacích a přispěla k jejich odstranění.
Počet provedených kontrol pohybu psů na veřejných prostranstvích: 42x.
Na Městskou policii v HB je i nadále napojeno 7 zabezpečených objektů ve městě.
Svodka hlavních událostí za období od 1.3.2019 – 31.5.2019, II. čtvrtletí
04. 03. – řešeno fyzické napadení muže ze strany ženy, která při útoku použila nůž.
08. 03. – zastaveno vozidlo, které vjelo na železniční přejezd i přes to, že svítil výstražní
červený signál „stop“ drážní signalizace.
08. 03. – zajištění podnapilého muže na záchytku z důvodu jeho nebezpečného pohybu po
komunikaci pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal přes dvě promile.
19. 03. – hlídka nalezla spícího muže v prostoru nádraží ČD, který vzhledem ke své opilosti
nebyl schopen řádné komunikace a chůze. Dechovou zkouškou bylo tomuto muži naměřeno
2,5 promile alkoholu v dechu. Byl převezen na záchytku.
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01. 04. – oznámeno podezření na výskyt množírny psů na okraji katastru města Horní Bříza.
Na případu spolupracovala Krajská veterinární správa.
15. 04. – zadržen pachatel krádeže sudu z objektu a byl předán PČR.
23. 04. – hlídka MP asistovala hasičům a RZS při otevření bytu zdravotně indisponované
osoby.
26. 04. – při měření rychlosti byl změřen nákladní vůz jedoucí v obci rychlostí bezmála 80
km/h. Věc předána do správního řízení.
30. 04. – v bytě po zesnulém byl nalezen netradiční nález - nábojový pás s náboji do kulometu.
Nález byl předán PČR.
04-05/2019 - prováděno bezpečnostní opatření v Domově s pečovatelskou službou; fyzickým
opatřením na místě a pomocí kamerového systému pohyb cizích osob v noční době
jednoznačně vyloučen.
21. 05. – odvoz silně podnapilé osoby rušící noční klid v domově s pečovatelskou službou.
21. 05. – řešení případu pokousání psem v ul. U Trati.
27. 05. – zadrženi mladiství pachatelé ve věci poškozování cizí věci – rozbití oken autobusu
u Tebytu.
30. 05. – řešeno napadení v bytovém domě U Vrbky 637.
05. 06 – odvoz problematického nájemníka u ubytovny s 2 promile na záchytku.
20. 06 – na základě oznámení občanů zadržen 33letý muž z HB, který ukopával zpětná zrcátka
u vozidel, současně neuposlechnutí výzvy, použití donucovacích prostředků, odvoz záchytka
– spolupráce s PČR Třemošná.
21. 06.- napadení ženy psem v prostoru Tovární ul. – šetře PČR Třemošná.

Bc. Petr Skala
vedoucí strážník MP HB

Bc. Zdeněk Procházka
místostarosta města, pověřen řízením MP HB

