Městská policie Horní Bříza
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
______________________________________________________________________
tel.: 377 955 369, 602 486 678, e-mail: policiehornibriza@email.cz

Přehled činnosti Městské policie v Horní Bříze ve druhém pololetí
(1. 7. 2021 – 9. 12. 2021)
Městskou policií bylo v tomto pololetí přijato a řešeno:
- 125 oznámení od občanů a organizací;
- odchyceno 12 zvířat, kteří byli umístěni do záchytného kotce nebo předáni majitelům;
- sepsáno 21 úředních záznamů;
- napojení 8 zabezpečených objektů ve městě v rámci elektronických zabezpečovacích
systémů.

Přestupky, které se týkají porušování městských obecně závazných vyhlášek:
(např. přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití)
- příkazem na místě (blokovou pokutou) celkem 14 přestupků za částku 2.900,- Kč; přestupky, které nebyly řešeny blokovou pokutou nebo domluvou byly předány správnímu
orgánu nebo Policii ČR - celkem 7x.

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:
- nejvíce těchto přestupků bylo za překročení rychlosti, a to 207 x řešeno blokovou pokutou
v celkové částce 107.600,- Kč; statistika měřícího zařízení přehled počtu spáchaných
přestupků v jednotlivých úsecích viz. příloha č. 1.
- ostatní přestupky (za parkování a místní úprava silničního provozu) 92 x řešeno blokovou
pokutou v celkové částce 16.200,- Kč;
- předvoláno na služebnu městské policie bylo celkem 34 osob k podání vysvětlení za své
přestupkové jednání;
- výzva pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku uložena 227x (špatné parkování
tzv. lístek za stěračem;
- zadržených řidičů motorových vozidel pod vlivem návykové látky 1x;

Součinnost se složkami integrovaného záchranného systému (IZS):
- asistence (Policii ČR, hasičům a RZS) 9x; (většinou dopravní nehody, požáry).
- předané osoby Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu – 3x;
- vypátrané osoby, které byly v požadavcích pro Policii ČR – 2x.

Problematika autovraků:
- ve 2. pololetí strážníci opětovně zaměřili svoji působnost na problematiku parkování
autovraků ve městě. Zjistili 12 vozidel neprovozuschopných nebo totálních vraků na místních
komunikacích a tyto oznámili nebo přispěli k jejich odstranění.
Ostatní preventivní a kontrolní činnosti:
- kontroly psů (čipů) - na základě platnosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o pravidlech
pohybu
psů
a
jiných
zvířat
na
veřejných
prostranstvích;
- stálé dopravně bezpečnostní akce jsou prováděny u Masarykovy základní školy, školek,
střední školy (SOU) a v prostoru před pekárnou na Tř. 1. máje (omezení silničního provozu
z důvodu
nesprávného
parkování
vozidel
po
obou
stranách
vozovky);
- z důvodu vloupání do několika vozidel na hřbitově v „předdušičkovém období“, byla ze strany
MP navýšená kontrolní činnost jak v okolí hřbitova, tak na hřbitově, současně došlo k vyvěšení
informačních letáků s upozorněním na odložená zavazadla ve vozidle.
Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie v roce 2021:
- uzavřené s obcemi Tatiná a Nekmíř o poskytování služeb Městské policie Horní Bříza
pokračovalo i v roce 2021.
Preventivní opatření pro děti:
- provedeny preventivně-bezpečnostní přednášky pro dvě třídy z 1. mateřské školky a tři
třídy z 2. mateřské školky;
- byly nakoupeny a dětem předány reflexní vesty a dárkové předměty s bezpečnostní
tématikou;
- další přednáška byla provedena na Masarykově základní škole, a to pro dvě první třídy
opět s předáním dárkových předmětů s bezpečnostní tématikou.
Ubytovny
- v rámci města HB jsou evidovány 2 ubytovací zařízení:
- ul. Tovární - minimálně obsazená;
- ubytovna nádraží ČD - plně obsazena, prakticky bez problémů pod dohledem cizinecké
policie.

Bc. Zdeněk Procházka
radní města, pověřen řízením MP

Horní Bříza 14. prosince 2021

Příloha č. 1

