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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN za obdobie od 01.01. 2018 do 31.01. 2018

Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Január 2018 celkovo zaznamenala
nápad - 63 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 54 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 46 priestupkov na sumu vo výške 680- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 9 priestupkov, správnych deliktov
v blokovom konaní boli riešené 3 priestupky celkom na sumu vo výške 40,- €
Za sledované obdobie bol v „3 prípadoch“ zaznamenaný voľný pohyb túlavých psov bez
sprievodu zodpovednej osoby . V jednom prípade sa našiel jeho majiteľ a pes mu bol odovzdaný.
V ďalších dvoch prípadoch poli psy umiestnené v karanténnej stanici.
Dňa 19.01. 2018 v poobedňajších hodinách hliadka MsP Dolný Kubín pri vykonávaní
kontroly v časti areálu „Kuzmínovo“ v Dolnom Kubíne zistila skupinku maloletých, pričom jeden z
nich sekerou opakovane rúbal do stromu. Jeho činnosťou došlo k protiprávnemu konaniu, ktoré bude
po objasnení vybavené v zmysle platných právnych noriem.
Dňa 23.01. 2018 v čase o 11.45 hod. bolo na MsP Dolný Kubín podané oznámenie
pracovníčky z predajne topánok DEICHMANN v Dolnom Kubíne o odcudzení tovaru (dámskych
čižiem) v hodnote 34,90 EUR. Po príchode vyslanej hliadky MsP na miesto oznámenia , občianka
podozrivá z protiprávneho konania sa k skutku priznala, tovar vrátila predajni a uloženú sankciu vo
forme blokovej pokuty uhradila.
Činnosť MsP sa zameriavala hlavne na kontrolu dodržiavania dopravného značenia a
dopravných predpisov (statickej dopravnej situácii, systému parkovania - platené a regulované
parkovanie v centre mesta), ďalej zisťovanie závad (verejné osvetlenie, dopravné značenie,
komunálny odpad, skládky, čistota a iné), tiež ochrana objektov, pohyb podozrivých vozidiel, osôb,
ochrana majetku a verejného poriadku.
Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
konaných na území mesta Dolný Kubín , tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OO PZ, HaZZ,
Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia a iné).

