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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.06. do 30.06.2019
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Jún 2019 celkovo
zaznamenala nápad - 80 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 69 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 52 priestupkov na sumu vo výške 650,- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistených 11 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní bolo riešených 5 priestupok na sumu vo výške 90,- €
Za sledované obdobie bol vo dvoch prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých
psov bez sprievodu zodpovednej osoby. V obidvoch prípadoch sa našiel jeho majiteľ a pes
mu bol odovzdaný.
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 (ZRAZ VETERÁNOV, KÁČER NA BICYKLI ,
SLOVO V ULICIACH a iné.....), tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ, HaZZ,
Okresný súd, Exekútorské úrady – doručovanie písomností, Veterinárna a potravinová správa,
Poľovné združenia a iné).
Dňa 09.06.2019 v nočných hodinách hliadka MsP, na Hviezdoslavovom námestí zistila
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil občan Vyšného Kubína, ktorý
znečistil verejné priestranstvo zvratkami. Svojho protiprávneho konania si bol vedomí.
Nakoľko sa jednalo o osobu mladistvú a javila známky požitia alkoholu , bola u nej vykonaná
orientačná dychová skúška s pozitívnym výsledkom (0,81 mg/ čo je 1,69 promile). Vec bola
následne oznámená obecnému úradu v mieste trvalého pobytu na ďalšie prejednanie.
17.06.2019 v čase 22:53 bol na MsP prijatý telefonický oznam o ležiacom opitom mužovi na
ul. Gäcelskej pri penzióne Koliba. Vyslaná hliadka na mieste zistila ,že nájdená osoba je
zranená (zakrvavená ) v oblasti tváre. Z tohto dôvodu bola privolaná RZP, ktorá si za
asistencie hliadky MsP zraneného prevzala. Taktiež bolo od pracovníka ochrany objektu

zistené, že tento muž predtým ako spadol na zem a ostal ležať, kopal do odstaveného
motorového vozidla, prevracal stoly na terase a vulgárne mu nadával. Vzhľadom na
protiprávne kovanie podozrivého bola vec vybavená v zmysle platných právnych noriem.
Dňa 30.06.2019 v čase 00:30 hod. bolo prostredníctvom kamerového systému zaznamenané
poškodzovanie verejnej zelene ( vytrhávanie muškátov) neznámou osobou pohybujúcou sa po
kolonádovom moste. Vyslaná hliadka zadržala podozrivú osobu, občana Dolného Kubína,
ktorý uviedol, že kvety trhal pre svoju manželku a k skutku sa priznal. Po objasnení bude vec
vybavená v zmysle platných právnych noriem.

