MESTSKÁ POLÍCIA
DOLNÝ KUBÍN

026 01 Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA

SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.04. 2018 do 30.04. 2018
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie, teda mesiac APRÍL 2018 celkovo zaznamenala
nápad - 57 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 49 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 46 priestupkov na sumu vo výške 670- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 20 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní bolo riešených 8 priestupkov na sumu vo výške 170- €
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 03.04. 2018 v čase 00.55 hod. bola hliadka MsP Dolný Kubín na základe zistenia
z kamerového systému vyslaná na Hviezdoslavovo námestie, kde sa pri predajni ZOO SHOP trojica
mladých mužov pokúšala poškodiť (vyvaliť) zvislú dopravnú značku. Hliadka na mieste zistila, že sa
jedná o občanov Dolného Kubína, ktorí sa k svojmu protiprávnemu konaniu priznali a uloženú
sankciu vo forme blokovej pokuty uhradili na mieste.
Na základe telefonického oznamu dňa 15.04. 2018 v čase 08.15 hod. vykonala hliadka MsP
Dolný Kubín jeho preverenie. Jednalo sa o narúšanie verejného poriadku skupinou mládeže. Hliadka
na mieste zistila osem osôb, ktoré javili známky požitia alkoholických nápojov. Overením ich
totožnosti bolo zistené, že v šiestich prípadoch sa jedná o osoby mladistvé. Vykonaním orientačnej
dychovej skúšky sa požitie alkoholických nápojov potvrdilo u piatich z nich. Po objasnení
protiprávnych konaní, bola vec vybavená v zmysle platných právnych noriem.
V nočných hodinách (23.20 hod.) dňa 20.04. 2018 hliadka MsP na základe výstupu
z kamerového systému vykonala preverenie narúšania verejného poriadku, ku ktorému malo
dochádzať na Hviezdoslavovom námestí. Jednalo sa o dve mladistvé osoby, u ktorých bolo po
vykonaní orientačnej dychovej skúšky preukázané požitie alkoholických nápojov. Ich protiprávne
konanie bolo po objasnení vybavené v zmysle platných právnych noriem, vec bola oznámená
správnemu orgáu v mieste ich trvalého bydliska.
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 (Zhromaždenia občanov „Za slušné Slovensko“ na Hviezdoslavovom
námestí, Oslobodenie Dolného Kubína - kladenie vencov, MsKS akcia učiteľov a iné), tiež
vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ, HaZZ, Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna
a potravinová správa, Poľovné združenia a iné).

