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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.05. do 31.05.2018
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Máj 2018 celkovo
zaznamenala nápad - 42 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 31 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 24 priestupkov na sumu vo výške 340- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 11 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní bolo riešených 4 priestupkov na sumu vo výške 70- €
Za sledované obdobie bol v 3 prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých psov bez
sprievodu zodpovednej osoby. Vo všetkých prípadoch sa našiel ich majiteľ a pes mu bol
odovzdaný.
Dňa 05.05.2018 v čase 04:15 hod. hliadka MsP Dolný Kubín spozorovala na ul. S.
Nováka podozrivú osobu, ktorá poškodzovala (trhala) kvetinovú výzdobu z kvetináčov
umiestnených na oknách prevádzky lekárne . Po následnom stotožnení podozrivého , bolo
zistené, že sa jedná o občana obce Vaňovka, ktorý uviedol, že kvety chcel doniesť domov
manželke. Svojho protiprávneho konania si bol vedomý a uloženú sankciu vo forme blokovej
pokuty na mieste uhradil na mieste.
Dňa 15.05.2018 sa vo večerných hodinách dostavila na MsP Dolný Kubín
obyvateľka obytného domu na ul. Aleja Slobody v Dolnom Kubíne, ktorá podala oznámenie
o narušení občianskeho spolunažívania jej susedou, ktorá ju fyzicky ale aj verbálne napadla.
Mestská polícia následne vykonala objasňovanie v predmetnej veci a po jeho ukončení bola
správnemu orgánu zaslaná správa o výsledku objasňovania za účelom prejednania priestupku.
Dňa 23.05.2018 na základe telefonického oznamu občana mesta , v čase 13:15 hod.
vykonala hliadka MsP Dolný Kubín jeho preverenie. Jednalo sa o spôsobenie škody na
cudzom majetku tým, že niekto ukradol odvodňovacie mreže na ul. Železničiarov. Následným
šetrením, bola zistená podozrivá osoba , ktorá odcudzený materiál odniesla do zberných
surovín, kde sa tento aj našiel a bol vrátený na miesto. Uvedeným konaním sa podozrivý
občan Dolného Kubína dopustil priestupku proti majetku, za čo mu bola uložená sankcia
vo forme blokovej pokuty.
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 , tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ,
HaZZ, Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia
a iné).

