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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.01. do 31.01. 2019
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac JANUÁR 2019 celkovo
zaznamenala nápad - 34 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 29 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 21 priestupkov na sumu vo výške 260- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 5 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní bolo riešených 4 priestupkov na sumu vo výške 60,- €
Za sledované obdobie bol v 4prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých psov bez
sprievodu zodpovednej osoby. Vo všetkých 4 prípadoch sa našiel ich majiteľ a pes mu bol
odovzdaný.
Dňa 05.01. 2019 v čase o 23.47 hod. oznámil občan z Dolného Kubína na tiesňovú
linku MsP D. Kubín, teda číslo 159, že v Dolnom Kubíne na ul. Bysterecká 3 chlapci
rozbíjajú dopravné značky. Na základe uvedeného bola na miesto vyslaná hliadka
príslušníkov MsP Dolný Kubín, ktorá zistila, že na mieste sa nachádzajú 3 chlapci spolu so
svojim otcom, ktorí sa spoločne zabávali dosť „zvláštnym spôsobom“ a to tým, že sa hrali na
guľovačku, pričom hádzali snehové gule aj do zvislých dopravných značiek. Boli zistené ich
osobné údaje a spísané na mieste hlavne z dôvodu, ak by sa touto ich činnosťou zistila
prípadná škoda na dopravnom značení. Tiež boli za uvedené napomenutí s tým, aby upustili
od tohto konania.
Dňa 06.01. 2019 v čase o 14.36 hod. na tiesňovú linku MsP D. Kubín oznámil občan
z Dolného Kubína, že začul silnú detonáciu v smere z parkoviska pri reštauračnom, zariadení
KOLIBA, teda, že tam niekto pravdepodobne odpálil nejaký silný delobuch alebo niečo
obdobné. Malo byť zahliadnuté v tom čase na parkovisku podozrivé vozidlá zn. AUDI šedej
farby a modré SUV (pri detonácii mali byť 3 mladíci + 1 mladá žena), no po príchode
vyslanej hliadky príslušníkov MsP D. Kubín sa už na tomto mieste takéto vozidlá na mieste
nenachádzali.
Dňa 06.01. 201 c čase o 18.32 hod. oznámila občianka z Dolného Kubína, že si niekto
urobil ešte v novom roku ohňostroj na detskom ihrisku na ulici Ľudovíta Štúra. Vec bola
postúpená na riešenie hliadke OO PZ Dolný Kubín.
Dňa 10.01. 2019 v čase o 20.13 hod. oznámila občianka z Dolného Kubína na linku
MsP D. Kubín, že za zimným štadiónom v Dolnom Kubíne behá splašený a osedlaný kôň bez
jazdca. Už v čase o 20.31 hod,. sa podarilo mestskej polícii spoločne so štátnou políciou
zistiť majiteľa tohto zvieraťa, ktorý si ho odviedol,.. kôň sa mu mal splašiť, pri tomto
našťastie nevznikli žiadne škody na majetku ani ohrozenie, či dokonca zranenie nejakých
osôb.
Dňa 12.01. 2019 v čase o 19.32 hod. zavolal na linku MsP D. Kubín evanjelický pán
farár z Dolného Kubína s tým, že ho oslovila nejaká žena „bezdomovkyňa“ a požiadala ho o
pomoc s tým, že nemá kde prespať. Hliadka MsP D. Kubín vykonala v predmetnej veci
šetrenie, pričom zistila, že ide o ženu Katarínu P. z Beňadova. Podarilo sa kontaktovať jej
rodinu a to jej sestru, ktorá si ju bola následne vyzdvihnúť autom.

Dňa 31.01. 2019 v čase o 20.27 hod. na tiesňovú linku MsP D. Kubín zavolal občan
s tým, že pod viaduktom pri „Sárenom“ nejaká mládež robí hluk a výstrednosti
a pravdepodobne sprejuje steny. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka príslušníkov mestskej
polície, pričom títo na mieste zistili prítomnosť 5 osôb, pričom išlo o mladistvých – 2 dievčatá
a 3 chlapcov, no na mieste sa žiadne „sprejerstvo“ nepotvrdilo. Tiež nebolo potvrdené,
respektíve preukázané nejaké hlučné, či výstredné chovanie.

Činnosť sa ďalej zameriavala hlavne na sledovanie zjazdnosti ciest, dodržiavanie
dopravných predpisov, systému parkovania (platené a regulované parkovanie v meste D.
Kubín), tiež verejnému osvetleniu, prípadným skládkam a čistote v meste, vrakom vozidiel,
tiež pohybu podozrivých osôb a vozidiel. V tomto období boli sledované v rámci súčinnosti
so sociálnym odborom MsÚ v Dolnom Kubíne aj osoby z radov bezdomovcov, aby nedošlo
k ich prípadnému úmrtiu, či vážnemu ohrozeniu zdravia vplyvom nízkych teplôt.

