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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.03. do 31.03. 2018
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie, teda mesiac MAREC 2018 celkovo
zaznamenala nápad - 47 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 42 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 22 priestupkov na sumu vo výške 250- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 5 priestupkov, správnych deliktov
v blokovom konaní nebol riešený žiadny priestupok
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 prípadoch bol pes umiestnený v karanténnej stanici.
Dňa 16.03. 2018 v čase 22.25 hod. bola hliadka MsP Dolný Kubín na základe
telefonického oznamu vyslaná na ulicu J. Ťatliaka, kde v jednom z bytov malo dochádzať
k rušeniu nočného kľudu hlasitou reprodukovanou hudbou. Po príchode na miesto hliadka
zistila, že v byte sa nachádzalo asi 5 – 6 ľudí, ktorí sa hlučne zabávajú. Majiteľ bytu bol
upozornený na ich nevhodné správanie, pričom prisľúbil nápravu a hudbu stíšil.
Na miesto sa hliadka opakovane musela vrátiť aj v čase 23.11 hod., keď bol opätovne prijatý
telefonický oznam o pokračujúcej zábave v predmetnom byte, avšak zasahujúca hliadka MsP
musela teraz už čeliť hrubému a agresívnemu správaniu sa osôb, proti ktorým museli byť boli
použité aj donucovacie prostriedky a o spoluprácu pri zákroku požiadaná hliadka OO PZ
Dolný Kubín. Po objasnení protiprávnych konaní, bola vec vybavená v zmysle platných
právnych noriem.
16.03. 2018 v ranných hodinách vykonala MsP Dolný Kubín na všetkých troch
sídliskách mesta Dolný Kubín akciu zameranú na kontrolu dodržiavania VZN Mesta Dolný
Kubín a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Majitelia psov, ktorí si plnili svoje povinnosti pri venčení (likvidácia exkrementov) boli
odmenení pamlskom pre svojho psa, respektíve aj sáčkami na exkrementy.
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.
Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
konaných na území mesta Dolný Kubín (Veľkonočné trhy, opakované zhromaždenia
občanov na Hviezdoslavovom námestí, tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OO PZ,
HaZZ, Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia
a iné).

