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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.02. do 28.02. 2019
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Február 2019 celkovo
zaznamenala nápad - 85 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 83 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 76 priestupkov na sumu vo výške 1.240,- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) boli zistené 2 priestupky, spr. deliktov
v blokovom konaní bol riešený 1 priestupok na sumu vo výške 10,- €
Dňa 21.02. 2019 v čase o 13.37 hod. oznámil občan z Dolného Kubína, že pred barom
s názvom „DYM“ na ul. Matúškovej nejaký pravdepodobne podnapitý muž jazdí s vozidlom
zn. Volkswagen, pričom na kapote svojho vozidla vozí nejaké dievčatá.
Podnet bol okamžite telefonicky postúpený na priame riešenie príslušníkom štátnej
polície z Obvodného oddelenia PZ v Dolnom Kubíne.
Dňa 22.02. 2019 v čase o 16.05 hod. telefonicky a následne aj osobne postúpila štátna
polícia informáciu ku krádeži osobného motorového vozidla zn. ŠKODA Superb zo sídliska
Banisko v Dolnom Kubíne, ktoré malo byť majiteľovi odcudzené od skorých ranných hodín
cca 03.00 hod. do cca 14.30 hod. uvedeného dňa. MsP D. Kubín tiež pátrala a pátra po
uvedenom vozidle, pričom na základe požiadavky štátnej polície tiež zabezpečila značné
množstvo kamerových záznamov k objasňovaniu uvedeného skutku.
Dňa 27.02. 2019 v čase o 13.55 hod. priamo na telefonickú linku kancelárie náčelníka
MsP Dolný Kubín zavolal pravdepodobne podnapitý občan (podľa artikulácie) s tým, že mal
otázky typu : „prečo riešime vodičov v areáli nemocnice, pokutujeme chudákov, že to
nemôžeme, že sa to zatrhne“!! Aj napriek takýmto invektívam náčelník MsP D. Kubín
menovanému na jeho otázky odpovedal a vysvetlil mu prečo a ako riešime vodičov aj v areáli
nemocnice.
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.
Za sledované obdobie bol v 2 prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých psov bez
sprievodu zodpovednej osoby. V jednom prípade sa aj našiel jeho majiteľ a pes mu bol
odovzdaný.
V danom mesiaci bolo zaznamenaných niekoľko podnetov od osôb s „ťažkým
zdravotným postihnutím“, ktoré avizovali, že na ich „vyhradených parkovacích miestach“
stoja a parkujú neoprávnené iné vozidlá,..vinníci boli riešení v zmysle zákona.

