
Informace o činnosti MP v katastru obce v období od 1.1.2012 – 15.6.2012 

 

Přehled činností a událostí v katastru obce Ohrobec 
 

 

V katastru obce Ohrobec MP Černošice vykonala celkem 162 hlídek, při kterých odsloužila 

celkem 179 hodin.  

81 hodin dopoledne 

63 hodin odpoledne 

35 hodin ve večerních a nočních hodinách (20:00 – 02:00) 

V přehledu je započítáno 7,5 hodin pro administrativu. Jedná se o zpracování oznámení 

přestupků a oznámení o uložených blokových pokutách. 

 

Celkem bylo v obci zjištěno 69 přestupků, které byly ve většině případů řešeny hned na místě. 

Za přestupky MP vyřešené na místě blokovou pokutou bylo vybráno 40.000,- Kč.  

Přestupků řešených na místě domluvou bylo 23. 

 

V první dekádě se MP zaměřovala spíše na parkování a zákazy vjezdu. Po schválení úseků 

pro měření rychlosti se více zaměřujeme kromě parkování a kontroly katastrálního území na 

měření rychlosti. Celkem bylo zjištěno překročení rychlosti ve  40ti případech, kdy 33 

přestupků bylo vyřešeno na místě a 7 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. V měsíci 

červnu je zaznamenán úbytek vozidel, které překračují v obci rychlost. Tudíž se dá říct, že 

měření splňuje svůj účel a řidiči v ulicích, ve kterých dochází k měření rychlosti, jsou 

opatrnější a snaží se dodržovat povolenou rychlost. Uvidíme, zda se jedná a krátkodobý 

pokles nebo záležitost trvalejšího rázu. Taktéž stání na zákazu zastavení na ul. Károvská se 

výrazně omezilo. Při hlídkové činnosti tuto lokalitu kontrolujeme několikrát, tento zákaz je 

porušován ojediněle.  

 

Dále bylo celkem v 9ti případech hlídce oznámeno občany obce přestupkové jednání nebo 

žádost o součinnost PČR.  

 

- dvakrát volně pobíhající pes – jednou odchycen a předán majiteli, 

- třikrát výtržnosti spojené s restauračními zařízeními. V jednom případě věc předána PČR, 

z důvodů podezření z TČ (napadení strážníka), 

- žádost o doplnění dopravního značení – předáno na OÚ 

- vykradené osobní motorové vozidlo – věc předána PČR 

- zjištěno zvláštní užívání komunikace – silo na Kárově. Věc oznámena OÚ. 

 

 

Celkový přehled je zpracován od 1.1.2012 – 15.6.2012.  

 

 
str. Klimsza Otmar 

Městská policie Černošice 

 

 


