November 2018
Kontrola dodržiavania zákazov, parkovania motorových vozidiel v zákazoch. Pri
Hornooravskej nemocnici na sídlisku Mieru policajti MsP
venujú veľkú
pozornosť vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenie.
V 13 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 48 vodičov bolo riešených
napomenutím. V 4 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie. Väčšinu dopravných
priestupkov riešime pohovorom alebo sú vodiči riešení v blokovom konaní na mieste.
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, čistotu a priechodnosť chodníkov, kontrolu priepustnosti cesty do
pešej zóny a parkovanie na vyhradených miestach pre invalidov.
Kontrolujeme parkovanie na ul. Hatalovej, parkovanie za zdravotným strediskom
v križovatke s ul. Hviezdoslavova a parkovanie vozidiel za VUB bankov.
Pri garážach na sídlisku Mieru sme viac krát riešili ponechanie áut v blízkosti garáží.
Zablokované garáže nemôžu majitelia používať a jediným východiskom je čakať, kým
sa nezodpovedný vodič vráti z nemocnice.
Na ul. Železničiarov kontrolujeme dodržiavanie parkovania v zákaze státia a na
chodníku. Vykonávame kontroly parkovania v okolí pošty na SAD.
Na sídlisku Západ venujeme zvýšenú pozornosť parkujúcim dodávkovým
automobilom. Cez víkend tam v rôznych častiach parkovali nákladné dodávky.
S majiteľmi sa kontaktujeme a upozorňujeme, aby neparkovali vo vnútorných
parkoviskách. Chceme ich prinútiť aby pochopili, že budú využívať okrajové plochy
a nebudú prekážať pri kontajneroch a v križovatkách.
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 16 kontrol
v ranných a poobedných hodinách na sídliskách mesta. Kontrola venčenia a voľný
pohyb psov bol vykonávaný v určených lokalitách mesta. Počas kontrol sme
skontrolovali kontrolné známky, úhradu dane za psa voľný pohyb a hlavne
neodpratanie výkalov po psoch.
Odchytili sme tri túlavé psy. Majiteľov sme hľadali aj za pomoci mestského rozhlasu.
Na konci týždňa sa majiteľka našla. Psy sme dali označiť transpondérom na meno
a náklady majiteľky . Majiteľka uhradila pokutu a psy sme jej vrátili.
Na podnet zamestnanca pri kam. systéme sme riešili venčenie psov na sídlisku Západ
pri b.d. 1139. S o psíčkarom sme venčenie jeho psov prekonzultovali. Zistili sme, že
počas venčenia neporušil žiadne pravidlá.
Odchytený túlavý pes na Krakovskej ul. Zistený majiteľ psa. Psa už dlhšiu dobu hľadal.
Psa sme odovzdali a vykonali sa potrebné úkony k identifikácii psa.
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.























Zabezpečovanie priechodov pre chodcov. Školská mládež, študenti a starší
ľudia využívajú naše pravidelné služby na bezpečnejší prechod cez rizikové
priechody pre chodcov.
Počas mesiaca upozorňovaní bezdomovci na popíjanie na námestí. Neustále
s nimi pracujeme a usmerňujeme ich konanie hlavne na námestí.
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.
Riadenie dopravy počas pohrebov.
Pravidelný týždenný výber finančnej hotovosti z plateného parkoviska pri
nemocnici.
Lustrácia vozidiel na OOPZ Trstená z dôvodu vyhľadania majiteľov vozidiel
ktoré prekážali počas vykonávania vodorovného dopravného značenia.
K požiaru u občana na sídlisku Hrady výjazd dobrovoľných hasičov. Velil im
náš kolega.
Zabezpečenie dokladu z daňového úradu pre potreby mesta.
Výjazdy k parkovaciemu automatu pri nemocnici. Vždy ide o zlý postup vodičov
pri zadávaní údajov.
S OO PZ Trstená dohodnutá výpomoc ich policajtov počas konania
Martinského jarmoku. V tej súvislosti požiadané o pomoc aj odd. služieb.
Z radou dobrovoľných hasičov by bolo vhodné zabezpečiť 10 ľudí, ako
spoluorganizátorov na zabezpečenie verejného poriadku.
Na žiadosti občanov mesta pomocou kamerového systému zisťovanie krádeže
malého množstva peňazí a krádeže stavebného materiálu z pred rod. domu.
Podozrenie z krádeže peňazí sme odporučili riešiť cez OO PZ Trstená. Krádež
stavebného materiálu preverujeme spolu s majiteľom.
Spracovanie kamerového záznamu pre ODI D. Kubín. Dopravná nehoda na
sídlisku Západ.
Pátranie po stratených kľúčoch od osobného auta. Skúšame aj prostredníctvom
ms. rozhlasu.
Pracovné stretnutie na Ms úrade k dokončeniu dopravného značenia na
Oravskej priehrade v časti priehradného múra. O zorganizovanie stretnutia
požiadal riad. OSC D. Kubín. Zúčastnilo sa 6 osôb.
Upozornený vodič na zlé parkovanie. S nákladným autom parkoval na zelenej
ploche pred stánkom s kvetmi oproti b.d. 1053. Už je to v poriadku.
Zabezpečili sme odvoz pohrabaného lístia pri b.d. 265 na ul. J. Hertela.
Občan z ul. I. Olbrachta dal viac podnetov na zlepšenie životného prostredia
v ich okolí.
1. Rozhádzaný odpad v potôčiku Kovalínec. Zistili sme majiteľa stavebného
materiálu a prikázali mu okolie stavby upratať a odpad vyčistiť.
2. Voľne sa pohybujúce kravy po ich ulici a tiež po priľahlých poliach. Zistili sme
majiteľov dobytka. Upozornili sme ich na tento problém. Prikázali sme odstrániť
oplotenie z potoka Kovalínec a presťahovať dobytok na ich pozemky.

















Informovali sme ved. Povodia Váhu a dohodli sme si spoločnú kontrolu okolia
potoka.
Na základe sťažnosti a pokynu primátorky sme vykonali kontrolu oddychovej
zóny pri b.d. 1317 na sídlisku Západ. Zistili sme iný stav, ako uvádzala
sťažovateľka. Spracovali sme odpoveď a zistené skutočnosti odovzdali
primátorke mesta. Všetko bolo predložené aj sťažovateľke, ktorá uznala, že
konala nerozvážne.
Na základe anonymného podnetu sme preverovali parkovanie áut pri ordinácii
na ul. Železničiarov. Po našom príchode sme zisti, že parkujúce autá neblokujú
parkovisko a výjazd áut z parkoviska pri susednom b.d. Snažili sme sa späť
dovolať na oznamovateľa, ale nedvíhal telefón.
Ved. odd. výstavby žiadal o preverenie stavby r.d. na ul. Malý rad. Stavebník
pripravoval prípojky, inžinierske siete a vedel, že ďalší postup zaháji až po
schválení stavby mestským úradom.
Občania so sídliska Stred upozornili na pohyb podozrivých osôb vydávajúcich
sa za elektrikárov. Preverili sme ich totožnosť a zistili sme, že sú
zamestnancami Slovak energy Parigal. Informovali ľudí o spotrebe el. energie
a robili nábor na prestup k ich fy.
Vykonali sme potrebné opatrenia na zabezpečenie jarmoku. Rozviezli sa
dopravné značky, upozornili sme hotely na parkovanie áut v ich priestoroch,
upozornili sme majiteľov pohostinstiev na dodržanie záverečnej, upozornili sme
občanov priľahlých ulíc k námestiu na parkovanie áut vo vlastných dvoroch,
Požiadali sme políciu a dobrovoľných hasičov o spoluprácu.
Počas jarmoku sme zabezpečili dodržiavanie dopravy a verejného poriadku
v maximálne únosnej miere. Menšie ale aj väčšie incidenty sme za pomoci
štátnej polície, rýchlej zdravotnej služby a hasičov zvládli. Postarali sme sa aj
o bezpečnosť vystupujúcich kapiel v okolí pódia na námestí. Zabezpečili sme
rozmiestnenie a uloženie predajných stánkov. Počas upratovanie neporiadku
po skončení jarmoku sme zapojili do činnosti aj bezdomovcov. Všetko sa
zvládlo k spokojnosti zúčastnených a v sobotu okolo 15.00 hod. bolo námestie
a celé mesto pripravené vrátiť sa do bežných koľají. Našlo sa niekoľko
stratených občianskych preukazov, kľúčov a mobilných telefónov. Počas celej
spoločenskej akcie bolo zabezpečené monitorovanie mesta kamerovým
systémom.
Občan z Brezovice ohlásil poškodenie auta zaparkovaného pred domom
kultúry. Za pomoci kamerového systému sa našli vinníci. Kamerový záznam
bude postúpený na ďalšie konanie policajtom OO PZ Trstená.
Na stránku Odkaz pre starostu prišiel podnet na dlhodobo ponechaný autovrak
na sídlisku Západ. O autovraku vieme asi 5 rokov. Auto je uložené na
súkromnom pozemku. Majiteľku sme kontaktovali niekoľko krát. Vždy nám
povedala, že auto nie je na verejnej ploche a rieši jeho následné odtiahnutie.
Presne takto reagovala aj na našu poslednú výzvu, prosbu počas tohto týždňa.
Na podnet ved. výstavby preverená čistota cesty na síd. Ďurdinová. Po našom
rýchlom príchode už bola cesta vyčistená. Bude to častejší jav, lebo v tejto
lokalite prebieha individuálna výstavba rod. domov.


















Zaoberali sme sa sťažnosťou občianky na hlučných susedov. Po prvotných
úkonoch sťažnosť stiahla. Poďakovala a poznamenala, že momentálne
nepožaduje pomoc mesta.
Preverovanie informácií o našich obyvateľoch na základe žiadosti probačného
úradníka.
Riešený priestupok v súvislosti používaním pyrotechniky bez súhlasu mesta.
Uložená max. bl. pokuta.
Vyhľadanie občianky bez domova na sídlisku Západ. Odd. výstavby nás
požiadalo o súčinnosť pri vymáhaní poplatkov za odvoz odpadu. Vec je už
ukončená.
22.11.2018 o 11.00 hod. bol na náš podnet opravený parkovací automat fy.
QEX. Automat opäť nedokázal zobrať mince a pokračovať v činnosti. Dvaja
pracovníci fy. automat opravili a momentálne pracuje bez nedostatkov. Automat
je stále v záruke. Informovaný ved. odd. výstavby.
Okresný úrad Žilina telefonicky informovaný a požiadaný o doplnenie dopravnej
značky pred Hornooravskou nemocnicou. V sme re od Tvrdošína chýba
informatívna dopravná značka II 5 – Nemocnica.
Prostredníctvom mestskej polície Tvrdošín boli preverené informácie
o funkčnosti stĺpov, stanovíšť pre venčenie psov rozmiestnených v ich meste.
Podľa ich poznatkov stanovištia nespĺňajú svoju funkciu a neodporučili nám
uberať sa týmto smerom. Upovedomili sme ved. odd. správy na našom úrade.
Typovanie lokalít pre venčenie psov v meste. Rozmiestnenie starých košov na
exkrementy a požiadavka na doplnenie nových košov v nových lokalitách.
Podklady predložené na odd. správy.
Riadenie dopravy a spolupráca pri dovoze vianočného stromu na námestie.
V spolupráci s odd. majetku odovzdávanie bytu novým nájomníkom.
Upozornený stavebník na udržiavanie čistoty Krakovskej cesty. Znečistenie od
zablatených stavebných strojov.
Na sídlisku Západ ohlásené zablokované vozidlo. Zistený majiteľ blokujúceho
vozidla. Okamžité odblokovanie cesty.
Pre probačného úradníka vykonané previerky dvoch osôb.
Kontrola okolia transformačnej stanice pri hokejovom ihrisku. Na podnet
poslanca MZ častejšie kontrolujeme tento objekt, ale nezaznamenali sme pohyb
mladých ľudí.
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