MESTSKÁ POLÍCIA
DOLNÝ KUBÍN
026 01, Hviezdoslavovo námestie 1651/2

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.06. do 30.06.2018
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Jún 2018 celkovo
zaznamenala nápad - 57 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 44 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 35 priestupkov na sumu vo výške 500- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 13 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní boli riešené 3 priestupkyv na sumu vo výške 50€
Za sledované obdobie bol v 5 prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých psov bez
sprievodu zodpovednej osoby. Vo všetkých prípadoch sa našiel ich majiteľ a pes mu bol
odovzdaný.
Dňa 01.06.2018 v čase 23:50 hod. bol na MsP Dolný Kubín prijatý telefonický oznam
občana, ktorý oznámil, že sa mu na ulici Radlinského v Dolnom Kubíne neznámi mladý muž
vyhrážal fyzickým útokom. Vyslaná hliadka podľa popisu zistila podozrivú osobu. Jednalo sa
o občana Dolného Kubína, u ktorého po zistení jeho veku (mladistvá osoba), vzniklo
podozrenie že je pod vplyvom alkoholických nápojov, čo potvrdila aj následne vykonaná
orientačná dychová skúška (1,18 mg/l) alkoholu v dychu. O uvedenom bol vyrozumený
zákonný zástupca mladistvého , ktorý si podozrivého osobne prevzal a vec bola vybavená
oznámením protiprávneho konania na príslušný správny orgán.
Dňa 02.06.2018 v nočných hodinách, na základe telefonického oznamu občana hliadka
MsP Dolný Kubín zistila dve podozrivé osoby, ktoré mali na ul. Aleja Slobody kopať do
smetných košov a týmto konaním poškodzovať cudzí majetok. Nakoľko po preverení ich
totožnosti bolo zistené , že sa u jedného z nich jedná o mladistvú osobu a javí známky požitia
alkoholu, hliadka vykonala u podozrivého orientačnú dychovú skúšku , ktorej výsledok pol
pozitívny (0,81 mg/l) O uvedenom bol vyrozumený zákonný zástupca mladistvého , ktorý si
ho osobne prevzal a vec bola vybavená oznámením protiprávneho konania na príslušný
správny orgán v mieste jeho trvalého bydliska. Vo veci poškodzovania majetku bolo
protiprávne konanie podozrivých vybavené v zmysle platných právnych noriem.
Činnosť MsP sa zameriavala hlavne na kontrolu dodržiavania dopravného značenia a
dopravných predpisov (statická dopravná situácia, systém parkovania - platené a regulované
parkovanie v centre mesta, zisťovania závad (verejné osvetlenie, dopravné značenie,
komunálny odpad, skládky, čistota , vraky vozidiel a iné), ochrane objektov, pohybu
podozrivých vozidiel a osôb, ochrane majetku a verejného poriadku ( hlavne na miestach kde
opakovane dochádza k jeho narúšaniu).

Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
konaných na území mesta Dolný Kubín (Deň detí, Deň bez bariér, Deň rodiny, Akcia silných
mužov, tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ, HaZZ, Okresný súd, Exekútorské
úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia a iné). V mesiaci Jún boli taktiež
vykonané aj dve akcie zamerané na kontrolu dodržiavania platných predpisov vo vzťahu
k majiteľom psov pri venčení , likvidácia exkrementov a pod.

