Jún 2018
Žiadame našich občanov, aby boli šetrní k životnému prostrediu a upozorňovali nás
na nešetrné zaobchádzanie s prírodou. Občania nášho mesta nemusia vyhľadávali
rôzne zákutia v prírode, často ďaleko od mesta, keď môžu vo väčšine prípadov vyviesť
odpad na oddelenie služieb priamo v meste na ulici J. Hertela, smer na Brezovicu.
V extraviláne mesta nachádzame rôzne znečistenia prírody. Snažíme sa ich likvidovať
v zárodku, aby to neprerástlo do nekontrolovaných čiernych skládok. Je smutné, že sú
medzi nami občania, ktorí idú rôznymi dopravnými prostriedkami za mesto a vyhodia
odpad do okolitej prírody.
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 11 kontrol
v ranných a poobedných hodinách na sídliskách mesta. Počas kontrol sme
skontrolovali kontrolné známky, úhradu dane za psa voľný pohyb a hlavne
neodpratanie výkalov po psoch.
Na ul. Hraničiarov bol odchytený pes, nemecký ovčiak. Po potrebných úkonoch sa
nepodarilo nájsť majiteľa psa. Po krátkej dobe si psa zobral jeden občan a ten mu
následne našiel nového pána.
Počas mesiaca sme vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie dopravných
predpisov, hlavne dodržiavania zákazových dopravných značiek na celom území
mesta. V 45 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 61 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 16 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie.
Pri Hornooravskej nemocnici na sídlisku Mieru policajti MsP
pozornosť vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenie.
Väčšinu dopravných priestupkov riešime pohovorom alebo
v blokovom konaní na mieste.

venujú veľkú

sú vodiči riešení

Na ul. Hatalovej kontrolujeme dodržiavanie parkovania a na ul. Železničiarov
vykonávame kontroly na podnet občana z tejto ulice. Na námestí M. R. Štefánika v
časti parkoviska a v priestoroch za obchodným domom sme viac krát vykonali kontrolu
priepustnosti cesty pre zásobovacie vozidlá k predajni COOP Jednoty a parkovanie
na vyhradených miestach pre invalidov.
Kontrolujeme parkovanie na ul. Hatalovej, parkovanie za zdravotným strediskom,
parkovanie vozidiel za VUB bankov a parkovanie pred budovou mestského úradu.
Kontrola fajčenia na zastávkach SAD, kontrola čistoty zastávok a lepenie plagátov.
Chceme požiadať našich občanov, aby si šetrili opravené zastávky a upozorňovali na
čistotu aj cezpoľných cestujúcich, prípadne oznámili narušenie verejného poriadku na
mestskú alebo štátnu políciu. Ďakujeme.
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas. Počas poobedných a nočných služieb MsP
vykonala v priebehu mesiaca kontrolu verejného osvetlenia a funkčnosti mestského
rozhlasu. O nedostatkoch bola informovaná primátorka mesta a príslušné oddelenia.

Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených častiach
mesta.
















Doručovanie písomností občanom do vlastných rúk adresátov.
Dodržiavanie zatváracích hodín v miestnych pohostinstvách.
Kontrola objektov, budov v meste: športový areál Kľozov, areály škôl, garáže,
klub dôchodcov, multifunkčné ihrisko, CVČ, detské ihrisko na sídlisku Západ.
Pre potreby ODI Dolný Kubín a OO PZ Trstená spracované záznamy
z kamerového systému.
Na priechodoch pre chodcov pravidelne dbáme na bezpečnosť našich detí.
Počas školských dní riadime dopravu v blízkosti vybratých priechodov a tak
môžu po nich bezpečne prechádzať nielen deti, ale aj dospelí, ktorí už presne
vedia a načasujú si vychádzky v čase našej prítomnosti.
Počas týždňa upozorňovaní bezdomovci na popíjanie na námestí. Vykonávanie
potreby a iné neprístojné konanie sme riešili ich vykázaním z priestoru.
Neustále s nimi pracujeme a usmerňujeme ich konanie hlavne na námestí.
Riešili sme dopravné priestupky s vodičmi predvolanými na odd. ms polície.
Občan nahlásil uhynuté malé líšky Pod Kľozovom. Uhynuté líščatá sme
nachádzali počas týždňa a odovzdávali sme ich na veterinárnu a potravinovú
správu v Trstenej.
V spolupráci s odd. výstavby sme monitorovali a dokumentovali nevykosené
pozemky v časti Ústie n. priehradou.
Na začiatku mesiaca sme v meste organizovali Deň detí na námestí
a spoluorganizovali akciu Za hranice. Mestská polícia bola zodpovedná za
verejný poriadok a organizovanie dopravy v meste. Pomohli sme aj pri
organizovaní súbežných potrebných prác. Z nášho pohľadu akcie prebehli
pokojne a vydarene. Chcem oceniť príjemnú atmosféru tiahnucu sa celým
podujatím. Výborný ťah z prezentáciou úspešných mladých ľudí z Trstenej.
Počas akcie sa nepodával na námestí alkohol, deti mali voľný pohyb, rodičia
prípadne starí rodičia si mohli užiť ponúkaný program a služby.
Mladí organizátori boli kedykoľvek ochotní pomôcť aj nám ( odd. služieb
upratať lavičky, ms polícii pri odstraňovaný zábran).
Vidieť veľký organizačný pokrok v celkovom hodnotení v porovnaní z minulým
rokom.
V pondelok 11.6.2018 zomrelo na parkovisku neďaleko Hornooravskej
nemocnice dieťatko v rozohriatom aute.
Odstránili sme poruchu parkovacieho automatu. Pokrčená páska bola
vymenená. Automat po chvíli nečinnosti opäť fungoval.
Na podnet upratovačiek z gymnázia sme preverili správanie sa bezdomovcov
v areály gymnázia. Bola sťažnosť, že berú vyhodený odpad z kuchyne a môžu
kradnúť železný materiál. S riaditeľom gymnázia sme podozrenia
prekonzultovali. Železo už z areálu nemizne. Sám mal v minulosti pohovor
s bezdomovcami. Odpad momentálne odoberá občan nášho mesta. Jemu
nevadí, že si takýmto spôsobom niekedy poradia. My nezodpovedáme, akým
spôsobom majú jedálne zabezpečené likvidáciu bioodpadu. Preverili sme
zberne železa v Trstenej. Momentálne bezdomovci sporadicky prinesú v malom
množstve železný odpad. V jednej zberni majú zákaz nosenia, v jednej občas
donesú, ale vedúci dáva si veľký pozor, aký šrot prinesú. Sú to len veľmi malé




















množstvá v nejakých taškách. Vykonali sme pohovor aj s niektorými z nich.
Krádeže železa odmietli a vyberanie bioodpadu im bolo vysvetlené.
Mladá občianka s dieťatkom zo sídl. Západ ohlásila, že jej niekto na námestí
odcudzil časť nákupu. Hneď podozrievala bezdomovca, ktorého na námestí na
okamih zahliadla. Preverili sme kamerami jej pohyb po námestí. Upozornili sme
ju, aby nepodozrievala bezdomovca, je to málo pravdepodobné. Požiadali sme
ju , aby opätovne prešla obchody v okolí námestia, ktoré po nákupe navštívila.
Po chvíli nám telefonicky oznámila, že nákup zabudla a následne našla
v predajni TETA.
Preverili sme, ako je to z hokejovými bránkami umiestnenými na našich
ihriskách. Nepatria žiadnej fyzickej osobe. Sú majetkom mesta. Niektorí
občania sú za to, aby bránky ostali tam, kde boli pôvodne umiestnené. Vysvetli
sme, že mesto bránky používa podľa požiadaviek organizátorov športových
akcií.
Prekonzultovali sme s vedúcim SAD Trstená prechádzanie ich autobusov okolo
Pošty v Trstenej. V minulosti bolo dohodnuté, že neoficiálny zákaz platí do
15.00 hod. Porušenia ktoré vykonali ich vodiči do tohoto času okamžite vyrieši.
Občan nahlásil olejovú škvrnu na sídlisku Západ pred b.d. 1144. Z oddelenia
služieb sme zobrali neutralizačnú látku a škvrnu zasypali.
Nahlásená strata peňaženky na ul. ČSA. Do dnešného dňa sa nálezca neozval.
Na miestnych komunikáciách prebiehala oprava výtlkov externou firmou.
Na sídlisku Západ okolie brehu Oravice vykášalo Povodie Váhu.
Na požiadanie obyvateľov b.d. 1140 sme zisťovali majiteľov vozidiel dlhodobo
odstavených na jednom mieste. Preplnené parkovisko môžeme máličko
odľahčiť aj týmto spôsobom. S majiteľmi sme vykonali pohovor a našli spoločné
riešenia.
Kontroly parkovania kamiónov na sídlisku Ďurdinová. Momentálne je to
v poriadku a kamióny na sídlisku neparkujú.
Výstavba Panasonicu, upozornená fy. Strabac na vyčistenie hlavnej cesty.
Vychádzajúce autá znečistili cestu blatom. Nariadili sme cestu vyčistiť a do
budúcna sa vyvarovať podobnému konaniu.
Telefonicky nás upozornili na uhynutého dravca (jastrab). Ležal na hlavnej
ceste z výjazdu cyklotrasy na sídlisku Mieru. Uhynutého dravca sme odovzdali
na veterinárnej stanici.
Na podnet občana sme skontrolovali poľských občanov pokúšajúcich sa
predávať tovar po domoch na ul. Nábrežie Ľ. Štúra. Počas kontroly predávali
tovar, koberce. Poliaci boli z okolia Bielsko Bialej. Organizátorke sme uložili
blokovú pokutu za nedovolené obchodovanie. Privolali sme hliadku OO PZ
Trstená a informovali sme colníkov z finančnej správy v Trstenej. Po úkonoch
všetkých relevantných zložiek sme skupinku troch ľudí vyprevadili z mesta.
Sťahovanie oddelenia do priestorov hasičského domu.
Pri výbere parkovacieho automatu nás oslovil mladý muž že v aute na
parkovisku má opitého človeka, ktorý sa vyhráža že si niečo spraví.
Spolujazdec agresívny nebol a v aute sedel pokojne. Jednalo sa o jeho svokra,
ktorý bol v nemocnici pre stav závažnej opitosti a agresívneho stavu. Rodina
privolala RZP. V nemocnici po prebratí si vytrhol infúzie a personál zaťovi
oznámil, že nemôžu so svokrom nič robiť proti jeho vôli. My sme konštatovali,

že v rámci našich kompetencií sme taktiež bezmocní a odporučili sme ho nech
sa informuje na psychiatrii.
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