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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.02. 2018 do 28.02. 2018
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie, teda mesiac FEBRUÁR 2018
zaznamenala nápad - 25 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:

celkovo

- na úseku dopravy bolo zistených 22 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 21 priestupkov na sumu vo výške 250- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) boli zistené 3 priestupky, spr. delikty
v blokovom konaní bol riešený 1 priestupok na sumu vo výške 20,- €
Za sledované obdobie bol v „5 prípadoch“ zaznamenaný voľný pohyb túlavých psov bez
sprievodu zodpovednej osoby. V štyroch prípadoch sa našiel jeho majiteľ a pes mu bol
odovzdaný. V ďalšom prípade bol pes umiestnený v karanténnej stanici.
Dňa 7.2. 2018 vo večerných hodinách bola hliadka MsP vyslaná do zariadenia „KOTVA“
v Dolnom Kubíne, kde malo dôjsť k narúšaniu prevádzkového poriadku zariadenia jeho bývalým
klientom, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a dobýjal sa do jeho priestorov. Podozrivá
osoba bola hliadkou MsP z miesta vykázaná.
Dňa 10.2. 2018 v čase okolo 03.15 hod. spozorovala hliadka príslušníkov Mestskej polície
Dolný Kubín zjavný únik teplej vody z potrubia na ul. Pelhřimovskej v Dolnom Kubíne. Ako bolo
ďalej zistené jednalo sa o závažnú poruchu na teplovodnom potrubí – rozvode teplej vody zo
spoločnosti TEHOS, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie domácností, prevádzok,.. Okamžite bol
informovaný dispečing spoločnosti TEHOS, ktorý prijal potrebné opatrenia na jej odstránenie.
Dňa 22.2. 2018 v poobedňajších hodinách, na základe telefonického oznamu na tiesňovú
linku MsP, vykonala hliadka jeho preverenie. Jednalo sa o podozrenie z porušenia právnej normy,
priestupku na úseku podnikania. Na mieste bola zistená podozrivá osoba, ktorá si bola svojho
protiprávneho konania vedomá a uloženú sankciu vo forme blokovej pokuty uhradila.
V ten istý deň, teda 22.2. 2018 v nočných hodinách bola MsP Dolný Kubín požiadaná
o spoluprácu s ostatnými zložkami (HaZZ, OO PZ Dolný Kubín, Správa ciest) pri zabezpečení
uzavretia cesty v časti smer Gäceľ, kde došlo k masívnemu zosuvu pôdy na uvedenú komunikáciu,
čím bola spôsobená jej úplná neprejazdnosť a bola potrebná regulácia dopravy.
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, monitorovanie zjazdnosti a prejazdnosti ulíc za účelom zabezpečenia
zimnej údržby komunikácií, zisťovania závad (verejné osvetlenie, dopravné značenie, komunálny
odpad, skládky, čistota a iné), ochrane objektov, pohybu podozrivých vozidiel, osôb, ochrane
majetku a verejného poriadku.
Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
konaných na území mesta Dolný Kubín , tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ,
HaZZ, Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia a
iné).

