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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.04. do 30.04.2019
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Apríl 2019 celkovo
zaznamenala nápad - 56 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 49 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 39 priestupkov na sumu vo výške 620,- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistené 7 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní bolo riešených 6 priestupkov na sumu vo výške 110,- €
Za sledované obdobie bol v šiestich prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých
psov bez sprievodu zodpovednej osoby. Vo všetkých prípadoch sa našiel jeho majiteľ a pes
mu bol odovzdaný.
Na MsP Dolný Kubín podal oznamovateľ dňom 12. apríla 2019 v čase o 18.24 hod.
oznámenie, že sa mu ušla jeho biela labradorská sučka, teda aby ju mestskí policajti hľadali.
Opätovne volal uvedeného dňa v čase o 18.45 hod., pričom trval na tom, aby ju policajti
hľadali, že chce hlásiť jej „nezvestnosť“. Zaujímavé bolo, že uvedenému oznamovateľovi
opätovne tento psík ušiel aj 18. apríla 2019, čo svedčí o jeho ľahostajnom postoji
a zodpovednosti za toto zviera.
Dňa 25. apríla 2019 v čase o 13.05 hod. bol podaný telefonický podnet na MsP Dolný
Kubín cez tiesňovú linku č. 159, že pri zimnom štadióne v Dolnom Kubíne sa nejaký rómsky
občan vyhráža okoloidúcim nožom. Na základe uvedeného bola upovedomená o tomto konaní
ihneď štátna polícia, ktorá vyslala na miesto hliadku príslušníkov Obvodného oddelenia PZ
v Dolnom Kubíne.
Dňa 30. apríla 2019 v čase o 18.22 hod. obdržala stála služba Mestskej polície Dolný
Kubín oznam, že na „Štrbičnom jarku“ pod mostom sa zišla nejaká mládež , pričom tam má
popíjať alkohol a robiť neporiadok. Na základe uvedeného bola na miesto vyslaná hliadka
príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín, pričom bolo zistené, že na mieste sa nachádzajú
výlučne osoby vo veku nad 18 rokov, teda plnoleté.
Dňa 05. apríla 2019 (piatok) bola v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. na základe plánu
spracovaného náčelníkom MsP Dolný Kubín realizovaná preventívno – represívna
bezpečnostná akcia zameraná na „ochranu nefajčiarov“ s kontrolu priestorov autobusových
staníc, autobusových zastávok, čakární a prístreškov na zastávkach a krytých nástupištiach
s dopravou pre cestujúcich (vymedzenie na otvorených nástupištiach do vzdialenosti 4 metrov
od vymedzenej plochy nástupíšť) + priestoru pri Aquarelaxe a strednej škole na ul.
Pelhřimovskej v Dolnom Kubíne.

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 ( hlavne na miestach kde
opakovane dochádza k jeho narúšaniu).
Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
konaných na území mesta Dolný Kubín (Veľkonočné trhy,Veľkonočné sviatky,
Zhromaždenie pol. strany,), tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ, HaZZ,
Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia a iné).

