Júl 2018
Počas mesiaca sme vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie dopravných
predpisov, hlavne dodržiavania zákazových dopravných značiek na celom území
mesta. V 41 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 58 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 5 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie.
Pri Hornooravskej nemocnici na sídlisku Mieru policajti MsP venujú veľkú
pozornosť vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenie. Väčšia časť pokút tvorí
neuhradený parkovací poplatok na platenom parkovisku pri nemocnici.
Väčšinu dopravných priestupkov riešime pohovorom alebo
v blokovom konaní na mieste.

sú vodiči riešení

V tomto mesiaci prebiehal nástrek vodorovného dopravného značenia v našom
meste. Firma ktorá vykonávala nástrekové prace nás požiadala o súčinnosť a riadenie
dopravy počas prác.
Kontrolujeme parkovanie na ul. Hatalovej a parkovanie za zdravotným strediskom.
Od 1.7. do konca septembra vykonáva železničná spoločnosť opravu železničného
mosta smerom na Brezovicu. Z tohto dôvodu bola uzatvorená hlavná cesta do
Brezovice a obchádzka smeruje cez poľnohospodárske družstvo. Na základe žiadosti
zo strany vedenia družstva chodíme vykonávať kontroly či vodiči dodržujú dopravné
značenie.
11.7. 2018 vo večerných hodinách sa stala tragická dopravná nehoda na križovatke
pri kostole. Usmrtená bola jedna osoba vo veku 10 rokov. Pre kriminálku a dopravnú
políciu sme poskytli kamerové záznamy na základe žiadosti.
V Júli prebehli viacero akcií. Trstenska krídlovka, Škapuliarsky jarmok a spievame
Márii. Počas trvania sme riadili dopravu, zabezpečili označenie dopravnými značkami
obchádzky z dôvodu uzavretia námestia a kontrolovali dodržiavanie verejného
poriadku počas akcií.
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 16 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. Boli uložené aj tri blokové pokuty za voľný pohyb psa.
Na podnet občana nášho mesta sme preverili čiernu skládku dreva na ulici Lúčna.
Zistili sme že sa jedná o dve kopy dreva a majiteľmi sú p. Javorek a p. Šinaľ bývajúci
na ulici. Boli upozornení aby nelegálnu skládku odstránili a k danej veci bol vytvorený
úradný záznam ktorý bol odoslaný primátorke mesta.
Letných mesiacoch sa začal vyskytovať nový problém v našom meste menom
„Bezdomovci“. Jedná sa o 5 osôb ktorí sa poflakujú hlavne v okolí centra mesta,
popíjajú lacný alkohol, otravujú okoloidúcich ľudí a vykonávajú malú aj veľkú potrebu
priamo na námestí. Začalo to vadiť už aj občanom mesta ktorí na to hlavne poukazujú
na sociálnych sieťach. Na základe našich právomoci sme skoro bezradný. Ak ich pri

niečom chytíme tak ich okamžite vykážeme z námestia. Pokutovať ich je zbytočné lebo
nemajú žiadne financie, ak len sedia a neporušujú verejný poriadok tak ich nemôžeme
bezdôvodne vyhodiť z lavičiek na námestí.
Počas letných mesiacov kontrolujeme hlavne dodržiavanie otváracích hodín na
terasách. V prípade porušenia upozorníme majiteľa prevádzky, ak v prípade
neustáleho porušovania otváracích hodín na letnej terase pred pohostinstvom bude
riešený blokovou pokutou.
Počas prázdnin vykonávame aj častejšie kontroly v altánkoch ktoré sú v areály školy
pri Oravici.
Pani Štrnaľová Mária zo sídliska Západ sa sťažovala na nevhodné správane deti na
detskom ihrisku takzvanú šikanu. Bolo zistené že sa jedná o troch synov p. Mokrej
a vykonali sme výchovný pohovor s rodičmi a chlapcami.
16.7. bol nočný požiar troch smetných košov na separovaný odpad na sídlisku západ
pred b.d. 1140. Celú záležitosť prejedávalo OOPZ Trstená nakoľko došlo aj
poškodenie motorového vozidla požiarom.
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas. Počas 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.
Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených
častiach mesta.
Kontrola okrajových časti mesta z dôvodu pohybu cudzích osôb bola bez
zistení.
Kontrola cyklotrasy na ul. Oravickej. Počas kontroly bolo všetko v poriadku.
Riadenie dopravy počas pohrebov.
Spolupráca s odd. majetku pri odpisovaní elektrickej energie.
Pán Sahúľ nás upozornil na poraneného dravého vtáka pri základnej škole pri
Oravici. Jednalo sa o mladého orla a bol si ho odchytiť jeho majiteľ pán
Ľubomír Drgáň.
Presťahovanie kamerového systému na hasičskú zbrojnicu.
Po presťahovaní MsP a kamerového systému na hasičskú zbrojnicu stále
vypadáva a nefunguje internet. Rieši M. Badín s prevádzkovateľom siete DSI
Data.
Neustála kontrola chovania sa bezdomovcov na námestí.
Pravidelný týždenný výber finančnej hotovosti z plateného parkoviska pri
nemocnici.







Odstránenie stavebného odpadu pri motoreste pod Hálečkovou pomocou TTs.
nelegálnu čiernu skládku nahlásila p. Lackovičová zo sídliska Západ.
Lustrácia vozidiel na OOPZ Trstená z dôvodu vyhľadania majiteľov vozidiel
ktoré prekážali počas vykonávania vodorovného dopravného značenia.
Prehrávanie kamerových záznamov na základe žiadosti OOPZ Trstená.
( dopravné nehody, poškodzovanie majetku, vyhľadávanie stratenej osoby).
Riešenie Sebastiána Vnenčáka z dôvodu nevhodného správania pred
pohostinstvom Traja Hodinári.
Odchyt voľne sa pohybujúcich psov po našom meste.
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