September 2018
Počas mesiaca sme vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie dopravných
predpisov, hlavne dodržiavania zákazových dopravných značiek na celom území
mesta. V 27 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 51 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 7 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie.
Väčšinu dopravných priestupkov riešime pohovorom alebo
v blokovom konaní na mieste.

sú vodiči riešení

Kontrola dodržiavania zákazov, parkovania motorových vozidiel v zákazoch. Pri
Hornooravskej nemocnici na sídlisku Mieru policajti MsP
venujú veľkú
pozornosť vodičom,
ktorí nerešpektujú dopravné značenie. Po zavedení
parkovacieho automatu vykonávame kontroly uhradenia parkovacieho poplatku. Za
neuhradenie sme uložili blokové pokuty.
Na sídlisku Západ pribúda parkujúcich dodávkových automobilov. Cez víkend tam
v rôznych častiach parkovali 4 nákladné dodávky fy. z Nižnej. S majiteľom fy. sa
snažíme skontaktovať a autá z týchto parkovacích plôch po dohode vykázať. Tiež sme
podobne urobili pri zistení, že na sídlisku parkoval ťahač kamióna fy. Flextrans.
Kontrolujeme parkovanie na ul. Hatalovej a parkovanie za zdravotným strediskom.
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. Na sídlisku Mieru bol odchytený pes, yorkšír.
V pešej zóne bol odchytený ďalší pes. Pes mal na sebe kontrolnú známku. Po psa si
po našom okamžitom zistení a výzve prišiel občan zo sídliska Hrady.
Na konci mesta smerom na Zábiedovo behal na voľno ďalší pes bez majiteľa. Pes bol
umiestnený v klietkach mestského úradu. Majiteľa sme zistili za pomoci dobrovoľníkov.
Bol upozornený na voľný pohyb jeho psa. Psa si prevzal a odviezol do Tvrdošína.
Na neustály voľný pohyb psa upozornená majiteľka z ul. Železničiarov.
Po nájdení majiteľov psov boli dva psy vrátené a nezodpovedným majiteľom sme
uložili blokové pokuty. Jeden pes bol umiestnený v útulku pre psov.
Občianka z ul. Zápotočná bola upozornená na neustály voľný pohyb jej psa v okolí
námestia. Pes začína byť agresívny a napadá prechádzajúcich ľudí.
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.
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.
Kontrola cyklotrasy na ul. Oravickej. Počas kontroly bolo všetko v poriadku.
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.
Prehrávanie kamerových záznamov na základe žiadosti OOPZ Trstená.
( dopravné nehody, poškodzovanie majetku, vyhľadávanie stratenej osoby).
Dôrazne upozornená občianka, Gavloviča 794 na nezákonné použitie
pyrotechniky. Pri príležitosti 75 narodenín bez povolenia mesta. Slušnosť
a veľké ospravedlnenie nás viedli k napomenutiu. Inú sankciu sme neukladali.
V spolupráci s Urbárom Trstená vykonaná kontrola v záhradkárskej oblasti.
Smreky ohrozujú majetok záhradkárov. Budú spílené 3 ks. smrekov.
Na sídlisku Západ sme vykonali prednášku na tému vandalizmus. Odd. správy
nás požiadalo o súčinnosť počas prázdninových aktivít.
Zabezpečenie a vyčistenie priestorov v okolí pomníka padlých Pod
Hálečkovou. V spolupráci s majiteľom skládky dreva sme zabezpečili dočistenie
potrebných priestorov na skládke dreva. Odd. služieb požiadané o odvoz
odpadu z tejto oblasti.
Riadenie dopravy a zabezpečovanie verejného poriadku počas osláv SNP
a spoločenských podujatí konajúcich sa pri zrekonštruovanom pamätníku
padlých Pod Hálečkovou.
Pracovné stretnutie primátorky, mestskej polície, riaditeľa ODI a zástupcu OSC
na priehradnom múre. Navrhnuté riešenia na zvýšenie bezpečnosti vodičov pri
odbočovaní z hlavnej cesty na smer Trstená. Problematické hlavne odbočenie
vľavo zo smeru od Námestova.
OO PZ nás požiadalo o pomoc pri hľadaní majiteľa strateného zánovného
bicykla. Výzva v mestskom rozhlase.
Pomoc pri preprave konštrukcie železničného mosta. V spolupráci s OR PZ
Dolný Kubín sme zabezpečovali dopravu a pomáhali pri odstraňovaní
dopravných prekážok.
Na hlavnej ceste pri FKH chýbala prenosná dopravná značka. Vandali ju
preniesli k b.d. 961. Značku sme našli a opätovne umiestnili na svoje miesto.
























Počas Hrnčiarskych dní jeden bezdomovec neovládal svoje správanie
a vykonával telesné potreby na okraji námestia.
Riešenie priestupku s mledším spoluobčanom. Počas osláv SNP narúšal
verejný poriadok a nereagoval na výzvy mestských policajtov.
Riadenie dopravy a zabezpečovanie verejného poriadku počas Hrnčiarskych
dní.
Upozornená vodička na stále parkovanie v pešej zóne na námestí. Je síce
zdravotne znevýhodnená, ale parkovanie na vytvorených priľahlých
parkoviskách pre vodičku nie je problém.
Viac krát upozornení vodiči vlastniaci preukaz ZŤP, aby preukazy používali
v zmysle právnych predpisov. (zneužívanie preukazov, nevyložené preukazy)
Spolupráca pri poistnej udalosti na záznamovom zariadení v b.d. 1241.
Spolupráca počas skúšobného odstrelu v kameňolome Pod Hálečkovou.
Za pomoci kamerového systému preverované udalosti pri krádeži bicykla na
sídlisku Západ. (b.d. 1056)
Od 14.9.2018 opäť jazdí Oravka. Pod mostom prebiehajú dokončujúce
stavebné práce.
Za pomoci kamerového systému sme sa snažili pomôcť nášmu občanovi, ul. 1
Mája. Jeho syn v priebehu dňa stratil všetky doklady pravdepodobne v okolí
námestia. Záznamy nepotvrdili, že mal počas prechodu cez námestie doklady
pri sebe. Cez Facebook sa nám podarilo nájsť človeka, ktorý doklady našiel.
Majiteľ spokojný z našou prácou.
Na požiadanie fy. Značky sme boli celé dva dni súčinný pri obnove vodorovného
dopravného značenia na sídlisku Západ. Pred obnovou sme pripravili výzvy pre
vodičov a rozmiestnili sme ich po bytových domoch sídliska.
Občianka so sídliska Západ požiadala o odvoz odpadu, ktorý vyzbierala Pod
Hálečkovou. Robí to už niekoľko rokov. Sme jej vďační.
Boli sme upozornení na neprehľadnosť ciest v okolí garáží na sídlisku Západ.
Stromy a kríky prerastajú do cesty. Požiadali sme odd. služieb o opílenie kríkov.
Na požiadanie ved. odd. výstavby sme skontrolovali ľudí a stroje pri pomníku
Pod Hálečkovou. Zistili sme, že technika Sl. vodohospodárskeho podniku čistí
Vlčí potok. Upozornili sme ich, aby si poškodený terén po sebe upravili a
upratali.
Za pomoci kamerového systému sme sa snažili zistiť poškodenie auta na
sídlisku Západ pred b.d. 1317. Nepotvrdilo sa poškodenie na tomto mieste.
Ľudia často nevedia, kde k poškodeniu mohlo dôjsť, ale vždy začnú z historkou,
že k poškodeniu došlo tam, kde sú kamery.
Výjazd požiarnej techniky k osiemu hniezdu a zabezpečovanie odborníka na ich
odchyt. V Ústí n. pr. sa podarilo odstrániť nebezpečné osie hniezdo
z obývaného podkrovia rodinného domu.
Na príkaz primátorky mesta preverená situácia pri garážach na sídlisku Západ.
Majiteľ pozemku ohradil svoju časť tak, že bude prekážkou pre iných majiteľov
garáží. Po dohode s majiteľom pozemku sme navrhli opatrenia, ktoré by mohli
prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie a medziľudských vzťahov v tejto lokalite.
V spolupráci s primátorkou mesta hľadáme možnosti, ako najlepšie zabezpečiť
úlohy vyplývajúce z novely Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007.
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