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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 15 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 68 vodičov bolo riešených
napomenutím. V 3 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 14 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 a jednu túlavú mačku. Jeden pes uhynul pri autonehode.
Mačke sme našli nový domov v mestskej časti Ústie n. priehradou. Majiteľov sme
hľadali aj za pomoci mestského rozhlasu. Jeden majiteľ sa našiel a pre ďalšieho psíka
musíme hľadať nový domov. Jedného psa sme umiestnili v útulku Ňufáčik.
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.
V spolupráci s min. vnútra sme riešili žiadosti a zmluvu k vstupu do evidencie
motorových vozidiel. Komunikácia ešte prebieha v blízkej dobe bude proces
ukončený.
Na požiadanie odd. správy doručená pošta občianke nášho mesta bez domova
Riaditeľ OSC D. Kubín informoval, že v časti priehradného múra a v okolí
kaplnky na Kamennom vŕšku bolo obnovené a doplnené dopravné značenie
podľa našich požiadaviek. Na priehradnom múre bude na jar doplnené
vodorovné dopravné značenie.
Riadenie dopravy počas dopravnej nehody v časti V. Breh.
Občan požiadal o prešetrenie poškodenia jeho vozidla. Záznam z kamerového
systému zachytil, ako bezdomovec z Tvrdošína, zdržiavajúci sa u nás poškodil
úmyselne auto majiteľa. Požiadali sme majiteľa auta, aby podal trestné
oznámenie na OO PZ Trstená. Záznam usvedčujúci vandala bol odovzdaný
vyšetrovateľovi OO PZ Trstená.
Majiteľka vozidla, ul. Hraničiarov oznámila, že pre neposypanú cestu
nedokázala auto zastaviť a poškodila iné vozidlo na ul. I. Olbrachta. Ďalej riešilo
odd. služieb a odd. majetku.
V spolupráci s odd. správy máme ambíciu vylepšiť logistické vybavenie pre
psíčkarov. Zmonitorovali sme momentálne rozloženie košov na exkrementy
v celom meste. Určili sme nové lokality, ktoré by bolo potrebné vybaviť takýmito
košmi. V celom meste by malo byť v blízkej dobe rozmiestnených 18 ks. košov
s príslušenstvom (vrecká, rukavice) pre potreby psíčkarov.
Monitorovanie zľadovatených úsekov ciest a chodníkov. Okamžite nahlasujeme
ved. odd. služieb.
Silný vietor v meste spôsobil poškodenie zrkadla na sídlisku Západ
nainštalovaného pri garážach. Zrkadlo sme odovzdali ved. odd. služieb.
Poškodený stan na námestí v dôsledku silného vetra ( 7.12.2018 o 1.50 hod.)
zamestnanci odd. služieb ráno demontovali a odviezli na oddelenie. Vietor tiež
poškodil jeden bod verejného osvetlenia na námestí.
Počas víkendových Vianočných trhov a osláv sv. Mikuláša v meste sme
zabezpečovali verejný poriadok v okolí kultúrneho domu a námestia. Riadenie







dopravy počas rozsvietenia vianočného stromu a kontrola celého mesta
z pohľadu verejného poriadku dopadla v poriadku. Na sídlisku Západ začína
pribúdať osobných automobilov a počas sviatkov bude doprava pre preplnené
parkoviská veľmi problematická.
S poslancom MZ sme hľadali riešenie, ktoré by prispelo k zamedzeniu vjazdu
motorových vozidiel na vybudovanú cyklotrasu.
Občan nahlásil poškodenie DZ cyklotrasa na sídlisku Mieru. Značku sme očistili
a o jej odvoz požiadali zamestnancov odd. služieb.
V sobotu 15.12.2018 vo večerných hodinách neznámi páchateľ rozbil okno auta
na nástupišti SAD a hodil do auta väčšie množstvo pravdep. pyrotechniky. Auto
ostalo po jej detonácii značne poškodené. Prípad rieši OO PZ Trstená. Auto
bude odoslané na policajnú expertízu.
Počas Vianoc a Silvestra sme nezaznamenali väčšie porušenie verejného
poriadku.
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