Máj 2019
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 15 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. Všetkých majiteľov psov sa nám pomerne rýchlo podarilo vypátrať
a 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 niektorým
psom zavedený transpondér a uhradená bloková pokuta.
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 22 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 11 vodičov bolo riešených
napomenutím. V 9 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.
S domovými dôverníkmi BD 1057 a 1058 sme prekonzultovali umiestnenie
a napájanie nových statických kamier v rámci nového projektu rozšírenia
kamerového systému. Domový dôverníci s predloženým návrhom súhlasili.
Zabezpečenie priestoru parkoviska na námestí z dôvodu stavania mája.
Na podnet pána poslanca sme odstránili uhynutú kozu, ktorá sa nachádzala
v priekope hneď vedľa cesty na Kamennom Vŕšku. Kadaver tam vyviezol a
vyhodil doteraz nezistený páchateľ niekedy začiatkom mája.
Na základe podnetu občana zo sídl. Západ ohľadom autovraku pred BD 1053
sme sa kontaktovali s jeho majiteľom, ktorý prisľúbil auto odpratať v 19 týždni.
Vraj to záleží už len na odťahovej službe, kedy budú mať na to čas. Autovrak
sa nachádza na súkromnom pozemku, nezaberá verejné priestranstvo, ale aj
tak to ľudia vnímajú s pripomienkami. Momentálne je už autovrak odtiahnutý
a zlikvidovaný.
Zabezpečenie riadenia dopravy a parkovania počas konania koncertu pre
Samka. Koncert sa konal dňa 6.5.2019 v Dome kultúry.
TV JOJ vykonávala u nás úkony k požiaru, pri ktorom boli popálené deti
v garáži na sídlisku Západ.
Ohliadka priestorov Pod Kľozovom pre potreby psíčkarov v našom meste.
Prítomní aj dvaja psíčkari.
Na podnet poslankyne mesta skontrolovaná doprava na chodníku pred
hotelom Skalka. Majiteľ herne sťahoval zariadenie svojej prevádzky a na tú
chvíľu na chodníku parkovalo 5 áut.
Občan u ul. Pod Stráňou upozornil, že na cintoríne Hýbeľ im niekto poškodil
vázy na hroboch. Požiadal o častejšiu kontrolu cintorínov. Cez víkend sme to
okamžite zapracovali do našej činnosti. Cintoríny sme aj doteraz často
kontrolovali, ale zameriame sa viac na osoby pohybujúce sa po cintorínoch.



Bezdomovec požiadal o pomoc nášho policajta. Jeho brat je vraj v zlom stave.
Okamžite sme informovali aj ved. odd. služieb. Všetci sme vykonali kontrolu
domu na ul. Zápočnej v ktorom prespávali. Zistili sme otrasné podmienky
bezdomovcov a jedného z nich sme našli nevládneho, podvyživeného a v tvári
žltého. Okamžite sme privolali RZP. Záchranári reagovali rýchlo.
Zavšivaveného pacienta sme vyniesli do sanitky. Zistili sme jeho osobné údaje
a všetko sme postúpili záchranárom. V sanitke ho stabilizovali a vykonali
prvotné záchranárske opatrenia. Po čase ho odviezli do Hornooravskej
nemocnice. Zistili sme, že po odvšivavení, infúziách a po umytí sa jeho stav
začal trocha zlepšovať. Bohužiaľ jeho životospráva a poškodené životné
orgány nevydržali a došlo k najhoršiemu.
 Dňa 10 - 11.5. 2019 o 19.30 hod. V budove hasičského dome bol neporiadok
a hluk. Mládež si tu urobila stretnutie, popíjali a chovali sa hlučne. Seansa
musela byť v takomto stave skorigovaná a boli upozornení, ak sa nebudú
chovať slušne, budú musieť opustiť budovu.
 Na služobný telefón volal občan, že ich susedia z b.d. 1317 na sídlisku Západ
sa dlhodobo chovajú veľmi hlučne. Hlasnou hudbou obťažujú susedov a na
upozornenia odpovedajú neslušnými, hrubými vetami. Správkyňa b.d. ich už
tiež upozorňovala, ale nekonformné správanie pokračuje. Argumentujú, že ešte
nie je 22.00 hod. Na problém sme upozornili odd. majetku. Zistili sme v akom
vlastníctve je byt. Vec bola prerokovaná, všetky nedorozumenia pri spoločnom
nažívaní boli vysvetlené a konanie bolo na mestskom úrade ukončené
zmierom.
 20.15 hod. oznámila hliadka štátnej polície, že pri R3 v smere na hranicu horia
asi včelíny. Po príchode sme zistili, že tam už zasahujú hasiči z Tvrdošína
a bola tam hliadka št. polície. Horeli búdy, hospodárske prístrešky. Snažili sme
skontaktovať majiteľa, ale bezúspešne. Požiar bol rýchlo uhasený a zásah
ukončený 22.45 hod.
 Z nástupištia SAD bola za prítomnosti člena poľovného združenia prevedená
divá kačka s mladými na bezpečné miesto k potoku Všivár.
 Dňa 13.5.2019 sa o 9. 00 hod. na Mestskom úrade v Trstenej za účasti p.
primátorky uskutočnilo
pracovné stretnutie k čistote parkovísk a okolia
cesty R3 smerujúcej na hraničný priechod Trstená – Chyžné. Pracovného
stretnutia sa zúčastnilo 7 zainteresovaných subjektov ( Ms úrad Trstená, OU
Námestovo, OSC D. Kubín, IVSC D. Kubín, PD Trsteník Trstená, OO PZ
Trstená, Ms polícia Trstená).
 Dňa 17 - 18.5. 2019 o 19.30 hod. Na podnet kamerového systému sme
skontrolovali areál ZŠ. Popíjajúci a fajčiaci deviataci si tam zorganizovali párty.
Počas nášho príchodu sa rozpŕchli, všetko spratali a utekali. Spoznali sme
viacerých školákov, spracovali sme foto a videozáznam. Ostal po nich našťastie
poriadok. Spracovanú dokumentáciu sme poskytli riaditeľkám ZŠ.

21.10 hod. Spoločná kontrola s policajtami OO PZ Trstená na alkohol a pohyb
maloletých v pohostinstvách bez rodičovského dozoru.
Skontrolovali sme
pohostinstvo Žaba. Nenašli sme podnapitú mládež, ale na cyklotrase bolo odstavené
auto. Zistili sme, že je tam už dlhšiu dobu. Policajti OO PZ zistili majiteľa a cez telefón
sme ho privolali na miesto činu. Majiteľ prišiel a povedal, že auto používa jeho brat.
Auto bolo odomknuté, zistili sme, že vodič bol opitý a auto nechal na cyklotrase. Majiteľ
uhradil vysokú blokovú pokutu a auto sme odtlačili z cyklotrasy na parkovisko.













Zo skládky stavebného odpadu na súkr. pozemku smerom na obec Liesek sme
spracovali fotodokumentáciu pre odd. výstavby a životného prostredia. Na
skládke sa nenachádza žiaden nebezpečný odpad. Jedna kopa asfaltu ktorá
sa tam nachádza je určená na spevnenie cesty.
Na sídlisku Ďurdinová zistená znečistená cesta, ktorú znečistil majiteľ
výjazdom mechanizmov zo svojho pozemku. Cestu následne vyčistil.
Od 22.5. 2019 do 23.5.2019 počas 24 hod. sme z dôvodu nepretržitých
dažďových zrážok monitorovali vodné toky na území mesta. O stave vodných
hladín sme priebežne informovali kompetentných.
Zabezpečenie akcie NOC VO VEŽI a zabezpečenie volieb do EP.
Dňa 24. - 25. 05. 2019 o 22:15 hod. Skontrolovali sme osvetlenie v celom
meste. Na ul. Ivana Olbrachta nesvietilo verejné osvetlenie až po koniec ul.
Hraničiarov. Telefonicky sme to oznámili elektrikárovi mesta. Poruchu odstránil
v sobotu.
Zvýšili sme dôraz aj na parkovanie mot. vozidiel na chodníkoch hl. v priestore
pred hotelom Skalka a v pešej zóne za obchodným domom COOP Jednoty, kde
nám dlhodobo parkujú mot. vozidlá občanov bývajúcich v priľahlých objektoch
a majitelia prevádzok.
Na sídl. Západ pred BD 1241 bolo zistené poškodenie veka koša na
separovaný odpad. Vec bola nahlásená vedúcemu odd. služieb.
Na sídlisku Západ pred BD 1053 bol občan z BD 1139 riešený v BL. konaní
za parkovanie na verejnej zeleni.




Prehrávanie záznamov z kam. systému z dôvodu poškodenia mot. vozidla z
parkoviska na námestí. Z prehraných záznamov sa nepotvrdilo poškodenie
vozidla, tak ako uvádzal jeho majiteľ.
Na zástavke SAD pri nemocnici ležal na zemi opitý občan mesta. Príslušníci
MsP mladého muža skontrolovali, už tam bola aj rýchla RPZ. Muž nebol
zranený, zdravotníci ohliadku ukončili a my sme ho odviezli domov.
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