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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 4 túlavých psov. Majiteľov sme hľadali aj za pomoci mestského rozhlasu.
Využívame webovú stránku mesta na nájdenie pôvodných majiteľov, prípadne
hľadáme nových. 1 majiteľa psíka sa nám pomerne rýchlo podarilo vypátrať a psa
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.
3 psov sa nám napokon podarilo umiestniť do útulku pre psov.
Z firmy ORIK volali dňa 12.4.2019 že v objekte sa im pohybujú dva veľké psy –
bernardíny a ohrozujú tam zamestnancov. Po príchode hliadky MsP sa psy už
v priestoroch firmy nenachádzali, no šetrením bolo zistené že sa jednalo o psy
z neďalekej fy. Vec bola s majiteľom fy. prerokovaná, priestupok bol riešený
v blokovom konaní a bola prisľúbená okamžitá náprava.
V extraviláne mesta nachádzame rôzne znečistenia prírody. Snažíme sa ich likvidovať
v zárodku, aby to neprerástlo do nekontrolovaných čiernych skládok. Je smutné, že sú
medzi nami občania, ktorí idú rôznymi dopravnými prostriedkami za mesto a vyhodia
odpad do okolitej prírody.
Žiadame našich občanov, aby boli šetrní k životnému prostrediu a upozorňovali nás
na nešetrné zaobchádzanie s prírodou. Občania nemusia vyhľadávali rôzne zákutia
v prírode, často ďaleko od mesta, keď môžu vo väčšine prípadov vyviesť odpad na
oddelenie služieb priamo v meste na ulici J. Hertela, smer na Brezovicu.
Kontrola fajčenia na zastávkach SAD, kontrola čistoty zastávok a lepenie plagátov.
Chceme požiadať našich občanov, aby si šetrili opravené zastávky a upozorňovali na
čistotu aj cezpoľných cestujúcich, prípadne oznámili narušenie verejného poriadku na
mestskú alebo štátnu políciu. Ďakujeme.
V 18 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 14 vodičov bolo riešených
napomenutím. V 7 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie. Väčšinu dopravných
priestupkov riešime pohovorom.
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 Hornooravskej nemocnici na sídlisku Mieru policajti MsP venujú veľkú
pozornosť vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenie. Taktiež sa kontroluje
platené parkovisko pri HONsP.
Pri garážach na sídlisku Mieru sme riešili ponechanie áut v blízkosti garáží. Majiteľa
automobilu riešime dohovorom prípadne blokovou pokutou.
Na ul. Železničiarov kontrolujeme dodržiavanie parkovania v zákaze státia a na
chodníku. Vykonávame kontroly parkovania v okolí pošty na SAD.
Spolu s príslušníkmi OOPZ Trstená vykonávame dva krát do týždňa (utorok, štvrtok)
spoločné hliadky v meste na dodržiavanie dopravných predpisov a verejného
poriadku.
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.
Na žiadosť pracovníkov nemocnice sme viackrát zasahovali na sídlisku Mieru.
Vozidlá blokovali prístup zásobovacím autám pri nemocnici a doprava bola
problematickejšia.
Zabezpečovanie priechodov pre chodcov. Školská mládež, študenti a starší
ľudia využívajú naše pravidelné služby na bezpečnejší prechod cez rizikové
priechody pre chodcov.
Spolupráca s odd. majetku pri odovzdávaní bytov na sídlisku Západ.
Na žiadosť policajtov OO PZ Trstená bola vykonaná ohliadka skládky na
Predných Košariskách. Ohliadky sa zúčastnili dvaja ľudia, ktorí podali podnet,
hl. kontrolórka mesta, zamestnanci mesta, mestskí a štátni policajti. Ďalší
postup bude riešený v kompetencii štátnej polície.
No podnet primátorky sme vykonali ohliadku znečisteného prostredia pri
budove OSC Trstená. Zistili sme, že priestor je znečistený komunálnym
odpadom. Bolo znečistené aj okolie rieky Oravica. Vedúci OSC na náš podnet
dal na druhý deň celý priestor vyčistiť a momentálne je všetko v poriadku.
Neďaleko pri Zberných surovinách sme zistili ďalšie znečistenie prostredia.
Vyzvali sme majiteľa pozemku Urbár Trstená, aby zabezpečil vyčistenie
a upratanie tohto pozemku. Všetko sme ešte raz prešli aj s p. primátorkou.
Znečistenia riešilo kompetentné oddelenie výstavby a ŽP. Lokality sú vyčistené
a okolie rieky Oravica je bez znečistenia odpadom.
Občianka nás požiadala o konanie s vedúcim pumpy Tanker. Pri umývaní áut
sa na umyvárni pumpy nezatvárajú dvere a spôsobuje to zvýšený hluk.
Obyvatelia okolitých bytoviek nemajú svoj komfort. Vedúci vysvetlil, že vznikla
porucha, ale už je to v riešení a v blízkej dobe budú dvere opravené. Informovali
sme aj sťažovateľku. Momentálne je všetko v poriadku.




















Na základe interpelácií sme skontrolovali okolie Billy. Už v predchádzajúcom
období sme požiadali vedúcu marketu o udržiavanie čistoty a poriadku v okolí
marketu. Počas našej kontroly bolo okolie BILLY vyčistené a upratané.
Skontrolovali sme dažďový žľab na garáži č. 52 na ul. Mieru. Dažďová voda
stekala na cyklotrasu a spôsobovala nebezpečné situácie. Momentálne je žľab
opravený a voda už nespôsobuje problémy.
Zistili sme, že v noci 3.4.2019 bol poškodený smerovník pri COOP Jednote.
Pátraním a ďalším zistením sme predvolali na konanie vodiča Coop Jednoty.
K poškodeniu smerovníka sa priznal. Spracovali sme záznam o dopravnej
nehode, prefotili sme všetky doklady od vozidla a povinnej poistnej zmluvy
a vodiča sme odkázali na ďalšie konanie na oddelení majetku. Neskôr sme
doplnili konanie o fotografie z dopravnej nehody.
Preverovali sme anonymné podanie. Auto fy. Tempo Kondela parkuje na
sídlisku Západ vedľa domu r.d. č. 1869/53. V katastrálnych mapách sme zistili,
že pozemok patrí k tomuto domu auto teda parkuje na súkromnom pozemku.
Odpoveď nemáme komu poslať.
Boli sme súčinní pri čistení kanalizačných šácht na sídlisku Západ. Parkujúce
autá bolo treba ustáliť a vyzvať vodičov na ich dočasné odtiahnutie.
Na sídlisku Západ sme upozornili vodičov na čiastočné parkovanie na verejnej
zeleni. Okamžite došlo k potrebnej náprave.
Opravovali sme nefungujúci parkovací automat pri nemocnici. O veci sme
informovali aj pracovníka fy. Qex Trenčín.
Dňa 05. - 06. 04. 2019 o 21:35 hod. Spolu s príslušníkmi OOPZ Trstená sme
vykonali kontrolu či sa v pohostinstvách nenachádza podnapitá mládež.
Kontrola prebehla v pohostinstve u Troch hodinárov bez zistení a na nástupišti
SAD kde boli štyria mladiství pod vplyvom alkoholu. Dvoch riešili príslušníci
OOPZ Trstená a dvoch MsP. Za porušenie zákona č. 219/1996 Z.z. boli uložené
blokové pokuty.
Na sídlisku Západ parkovalo auto na chodníku. Vykonali sme fotodokumentáciu
a vodičovi sme nechali písomné predvolanie.
Odd. služieb sme požiadali o odvoz komunálneho odpadu s pod Hálečkovej,
ktorý tam dobrovoľne vyzbierala a vyčistila p. Lackovičová zo sídl. Západ.
Na požiadanie riaditeľky cirkevnej školy preverujeme v priestoroch nad
veterinárnym strediskom. Údajne sa tam stretáva mládež v nelegálne
vybudovanej chatrči. O veci sme informovali aj majiteľa pozemku Urbár Trstená.
Celý priestor sme vyčistilo od odpadkov, hlavne plastových fliaš a umiestnili
sme tam plastové vrece na odkladanie odpadu.
Dňa 9.4.2019 v ranných hodinách o 07:03 hod. bol nahlásený požiar garáže
v rodinnom dome na ul. N. Ľ. Štúra. Pri požiari zasahovali aj naši dobrovoľný
hasiči a policajti MsP asistovali, odkláňali dopravu na vedľajšie cesty. Ďalší
požiar vznikol asi o 18:00 hod. za PD Trstenik smerom na Hámričky. Horela
suchá tráva. Požiar sa podarilo uhasiť bez škôd na majetku.
Príprava pracovného stretnutia ohľadom čistoty odstavných parkovísk na ceste
I/59 smerom na hraničný priechod Trstená Chyžné.
Na požiadanie firmy DSI DATA sme dňa 10.4.2019 v nočných hodinách riadili
premávku na križovatke cesty I/59 smerom na obec Liesek počas prekládky
optického kábla.













Na zákl. tel. podnetu bola preverená situácia v Ústi nad Priehradou tykajúca sa
odstaveného havarovaného mot. vozidla. Vec sme ihneď preverili na OO PZ
v Trstenej kde nás informovali, že vozidlo je po dopravnej nehode a v priebehu
dňa už bolo aj odstránené a odvezené do Nižnej.
Dňa 12. - 13. 04. 2019 Kontrola Veľkonočnej výzdoby v meste v poriadku. V
altánkoch ZŠ bez prítomnosti osôb. V okolí gymnázia kľud taktiež bez
prítomností osôb.
21:15 hod. Spolu s príslušníkmi OOPZ Trstená sme vykonali kontrolu či sa
v pohostinstvách nenachádza podnapitá mládež. Kontrola prebehla
v pohostinstve Kasíno na Hradoch a na nástupišti SAD, kde bola jedna
mladistvá pod vplyvom alkoholu. Nechcela vykonať dychovú skúšku a sama sa
priznala že požila alkohol na oslave. Bola riešená MsP. Za porušenie zákona
č. 219/1996 Z.z. bola uložená bloková pokuta.
Na základe interpelácií p. poslanca z MZ konaného dňa 16.4.2019 ohľadom
zamedzenia parkovania mot. vozidiel v okolí hotela Skalka sme sa telefonicky
dohodli, že spoločne na mieste rozhodneme o umiestení kvetináčov tak, aby
sa zabránilo neopodstatnenému parkovaniu mot. vozidiel v uvedenej časti.
Na podnet občana mesta, že sa v Ústi nad Priehradou v bývalom objekte hotela
ZVL nachádza veľké množstvo odpadu, medzi ktorým je údajne aj nebezpečný
odpad sme vykonali ohliadku miesta a spracovali fotodokumentáciu. Vec bola
postúpená na odd. výstavby a životného prostredia a tiež na stavebný úrad.
Dňa 20.4.2019 vznikol požiar na parkovisku pri nemocnici. Došlo
k samovoľnému vznieteniu zaparkovaného motorového vozidla.
Odovzdanie nájdených kľúčov od motorového vozidla ich majiteľke.
Parkovanie kamiónov na miestnej komunikácii pri colnici smerom Pod Kľozov
sme riešili už v r. 2017, keď hlavne srbskí a tureckí vodiči kamiónov čakajúci
na vybavenie potrebných dokladov začali využívať túto cestu na parkovanie.
V tom čase tam parkovalo denne 4 až 5 kamiónov pričom ich vodiči znečisťovali
okolité verejné priestranstva a bola aj obava z poškodenia MK ktorá na to
nebola stavaná.
Príslušníci MsP sa ihneď skontaktovali s vedúcim colnej stanice v Trstenej a
zodpovedným vedúcim za preclievanie kamiónov. Prítomným vodičom
kamiónov a colníkom sme vysvetlili, že nemôžu parkovať v obytných zónach
a musia využívať záchytné parkoviska pri štátnej hranici s Poľskom.
Zo strany vedúcich pracovníkov colnice bolo prisľúbené, že kamióny ktoré
nebudú vybavené počas pracovnej doby bude stála služba na colnici
usmerňovať aby sa presunuli na uvedené parkoviska.
O veci sme informovali aj riaditeľa OO PZ v Trstenej so žiadosťou, aby aj štátna
polícia vykonávala kontroly v uvedenej časti hl. počas víkendov a sviatkov.
Mestská polícia počas výkonu svojich služieb taktiež zintenzívnila kontroly
v tejto časti mesta a na základe týchto opatrení sa situácia výrazne zlepšilaneboli už zaznamenané obdobné situácie.
Dňa 25.04.2019 nám v ranných hodinách občan bývajúci vedľa colnice
telefonicky oznámil na MsP že na MK smerom na Kľozov pri colnici opäť
začínajú parkovať kamióny.

Komentár od [p1]:

Vec sme ihneď preverili. Na ceste bol odstavený jeden turecký kamión čakajúci
na vybavenie dokladov. Komunikácia s vodičom bola veľmi zložitá. Vysvetlili
sme dôvody pre ktoré tam nemôže parkovať.
Hneď sme sa telefonicky skontaktovali s vedúcimi pracovníkmi finančnej
správy, opätovne sme prebrali vzniknutú situáciu. Bolo povedané že situácia
už zďaleka nie je ako pred tým. Na vybavenie prídu za týždeň asi 3 kamióny,
ale i naďalej sa budú snažiť dodržiavať už dohodnutý režim.
Problém videli v tom, že pred tým chodili stály šoféri, ktorí už boli so situáciou
oboznámení, no teraz zakaždým príde nový. Po konzultácií sme sa dohodli , že
ich opätovne budú na problém upozorňovať pracovníci pri vybavovaní dokladov
aj stála služba na colnici.
So sťažovateľom bývajúcim v tejto lokalite sme uvažovali ešte o osadení dopr.
značky B 33 Zákaz státia. Vec som konzultoval aj s vedúcim odd. výstavby
a životného prostredia.
 Na zákl. vyžiadania sme spracovali správu pre Okresnú Prokuratúru
Námestovo týkajúcu sa riešenia priestupkov maloletých osôb za rok 2018.
 Na sídl. Ďurdinová v priestoroch na parkovisku pred objektom B2 bola zistená
veľká skládka štrku. Šetrením bol zistený pôvodca skládky. Skládku ihneď
ohlásili na odd. majetku a bolo prisľúbené, že ihneď po skončení sviatkov bude
štrk z parkoviska odprataný.
 Usmerňovanie dopravy počas konania krížovej cesty.
 Usmerňovanie dopravy počas konania procesie na ul. Bernolákovej,
Hviezdoslavovej a Hatalovej- v poriadku.
 Dňa 25.4.2019 sa náčelník MsP zúčastnil na pracovnom stretnutí s riaditeľom
OO PZ v Trstenej. Na stretnutí sme prekonzultovali navrhovaný nový projekt
rozšírenia kamerového systému a zabezpečenie verejného poriadku v meste.
 S firmou DSI DATA sme dňa 24.4.2019 prekonzultovali návrh rozmiestnenia
nových 15 digitálnych statických kamier, ktoré nahradia pôvodné staré otočné
analógové kamery.
 dňa 26. - 27.04. 2019 o 21:05 hod. Spolu s príslušníkmi OOPZ Trstená sme
vykonali kontrolu či sa v pohostinstvách nenachádza podnapitá mládež.
Kontrola prebehla v pohostinstve u Troch hodinárov, na nástupišti SAD a
v pohostinstve Žaba. V pohostinstvách sa nenachádzali žiadne maloleté ani
mladistvé osoby.
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