Február 2019
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 14 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 40 vodičov bolo riešených
napomenutím. V 8 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie. Väčšinu dopravných
priestupkov riešime pohovorom. Zhoršené poveternostné podmienky, mimoriadne
sneženie v našej oblasti a veľmi zlá dopravná situácia spôsobená neupravenými
cestami boli hlavné faktory, ktorými sme sa riadili pri posudzovaní dopravných
priestupkov.
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 6 túlavých psov. Majiteľov sme hľadali aj za pomoci mestského rozhlasu.
5 majiteľov psov sa nám pomerne rýchlo podarilo vypátrať a ich psov sme po splnení
potrebných úkonov súvisiacich s identifikačnými prvkami a byrokratickými postupmi
vrátili späť. Všetky boli po odchyte v klietkach ms úradu. Vždy sme skontrolovali
transpondér a či sú psy evidované v evidenciách odd. majetku. Vždy sme privolali
veterinárneho lekára. Po uhradení poplatku bol psom zavedený transpondér a
uhradená bloková pokuta.
1 pes je ešte v klietke mestského úradu. Majiteľka je dlhodobo v nemocnici. Po
prepustení si psa okamžite prevezme a uhradí financie spojené s jeho odchytom.

Na podnet občana mesta sme vykonali kontrolu pohybu psov na cyklotrase sídliska
Západ. Odchytili sme psa, ktorého hľadal aj majiteľ psa. Psa sme mu odovzdali
a poučili o podmienkach chovu a držania psov.
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:

















Kontrola objektov, budov v meste: športový areál Kľozov, areály škôl, garáže,
klub dôchodcov, multifunkčné ihriská, CVČ, detské ihriská boli v poriadku.
Lustrácie vozidiel porušujúcich dopravné predpisy na OO PZ Trstená.
Monitorovanie zľadovatených úsekov ciest a chodníkov. Okamžite nahlasujeme
ved. odd. služieb.
Počas služieb zisťovaný stav verejného osvetlenia. Nedostatky a poruchy sú
okamžite nahlasované odd. služieb.
Počas čistenia mesta od snehu napomáhame pri odťahovaní vozidiel, ktoré
tvoria prekážku na komunikácii.
Na žiadosť pracovníkov nemocnice sme viackrát zasahovali na sídlisku Mieru.
Vozidlá blokovali prístup zásobovacím autám pri nemocnici a doprava bola
problematickejšia.
Medzi fr. kláštorom a ZŠ na námestí spadlo veľké množstvo snehu a ľadu.
Nahlásili sme na odd. služieb. Poškodené lapače snehu na ZŠ. Odd. služieb
vyčistilo chodník. Už nehrozí nebezpečenstvo.
Občan so sídliska Západ požiadal o pomoc pri identifikácii neznámeho
predmetu alebo vozidla, ktoré im poškodilo auto. Mohli sme určiť len podozrivé
vozidlá, ale s určitosťou nemôžeme povedať, ktoré škodu spôsobilo. Odporučili
sme ďalší postup.
Upozornený majiteľ obchodu na námestí na odtiahnutie vozidla s pred lekárne
Anjel. Pokazené vozidlo následne odtiahnuté odťahovou službou.
Auto spoluobčana bolo dlhšiu dobu ponechané na parkovisku námestia.
Majiteľa sme upozornili a vysvetlili, že parkovisko je určené na krátkodobé
parkovanie. Vozidlo bolo odstránené.
Kamerovým systémom sa podarilo zistiť, že sklo nad vchodom do kina
kultúrneho domu bolo poškodené a zničené padajúcim snehom. Uvoľnený
sneh, padajúci zo strechy, zničil sklenenú výplň 2.2.2019 o 1.46 hod. Škodová
udalosť bola postúpená na odd. majetku.
Na žiadosť ved. odd. správy sme vykonali kontrolu vodných tokov v meste.
Zamerali sme sa to, či vrbiny a kríky nezblokujú priepustnosť vodných tokov.
Namrznutý, uvoľnený ľad by sa mohol o blízko rastúce kríky zachytiť a spôsobiť
vyliatie vody z koryta. Správa a foto bolo zaslané na odd. správy.
Nákladné auto zablokovalo cestu na ul. M. Rad. Na zľadovatenej ceste nebolo
možné plynulo prejsť. Museli sme odstrániť parkujúce vozidlá a požiadali sme
o vyčistenie úseku odd. služieb.

















Riešili sme priestupok pohryzenie psom zo dňa 3.1.2019. Majiteľ psa predložil
všetky potrebné doklady. Priestupok sme riešili uložením blokovej pokuty,
pohovorom z majiteľom, vysvetlili sme mu závažnosť jeho konania a podmienky
chovu a držania psov. Sám nás informoval o opatreniach, ktoré prijal
a v takomto duchu sme odoslali odpoveď zamestnávateľovi poštových
doručovateliek.
Odd. výstavby nás požiadalo o súčinnosť počas odvozu komunálneho odpadu
z pred byt. domov.
Odd. služieb sme upozornili na poškodenú dopr. značku pri b.d. 1317 a tiež na
poškodené VO pri cintoríne smerom na Brezovicu.
Upozornená riaď. ZŠ R. Dilonga na odpratanie poškodených snehových
lapačov z námestia.
Spracovaná a odoslaná odpoveď OU Žilina. Prevencia kriminality bola
odoslaná el. poštou aj v písomnej forme.
Spracovaná a odoslaná odpoveď pre PZ, Policajné prezídium. Zmluvy
o prístupe do evidencie vozidiel.
Zistili sme majiteľ bicykla ktorý bol uzamknutý pred hotelom Roháč 3 dni. Majiteľ
si po našich upozorneniach bicykel odomkol a zobral.
Počas víkendovej nočnej služby sme vykonali spolu s hliadkou OOPZ Trstená
kontrolu v pohostinstvách zameranú na požívanie a podávanie alkoholu
mladistvým.
Zabezpečovali sme dopravu v meste počas viacerých pohrebov.
Preverili sme podnet študentov na štekanie psov s bývalých miestnostiach ZŤS.
Prebiehal tam výcvik psov. Všetko bolo v súlade s podmienkami chovu
a držania psov.
Upozornený vodič, ktorý už v minulosti porušil DZ Pešia zóna na námestí, aby
ju rešpektoval lebo bude riešený sankciou.
Preverili sme podnet na dlhodobé parkovania auta pri pekárni na ul. J. Hertela.
Občan, ktorý býva vo vedľajšom bytovom dome tam máva odstavené auto.
V tomto duchu sme informovali sťažovateľa.
Preverené dlhodobé parkovanie áut na námestí M.R. Štefánika. Autá, ktoré tam
parkovali neporušovali žiadnu právnu úpravu. Spracovaná a odoslaná odpoveď
sťažovateľovi.
Na podnet nespokojného občana na sídlisku Západ bola reštartovaná
a upravená kamera tak, aby v žiadnom bode nesnímala súkromné priestory
obyvateľov sídliska.
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