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Počas mesiaca sme vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie dopravných
predpisov na uliciach Železničiarov, SNP, Hatalovej, Čs. armády a Kukučínovej,
námestí M. R. Štefánika a tiež dodržiavania zákazových dopravných značiek na celom
území mesta. V 16 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 12 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 13 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie. Viackrát
sme kontrolovali dodržiavanie zákazu zastavenia pri garážach na sídlisku Mieru. 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.
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 11 kontrol
v ranných a poobedných hodinách na sídliskách mesta. Počas kontrol sme
skontrolovali kontrolné známky, úhradu dane za psa voľný pohyb a hlavne
neodpratanie výkalov po psoch. Odchytili sme 2 ks. psov, ktoré sa voľne pohybovali
v meste. Jedného psa sme po prvotných previerkach a pátraní vrátili pôvodnému
majiteľovi. Druhý pes nám z klietok počas kŕmenia utiekol, no potom si ho
pravdepodobne majiteľ už prizeral a v meste sme ho už nevideli voľne sa pohybovať.
Majiteľ psa je pre nás neznámy.
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.
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas. Počas poobedných a nočných služieb MsP
vykonala v priebehu mesiaca kontrolu verejného osvetlenia a funkčnosti mestského
rozhlasu. O nedostatkoch bola informovaná zástupkyňa primátora mesta a príslušné
oddelenia.
Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených častiach
mesta.
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Doručovanie písomností občanom do vlastných rúk adresátov.
Dodržiavanie zatváracích hodín v miestnych pohostinstvách.
Kontrola objektov, budov v meste: športový areál Kľozov, areály škôl, garáže,
klub dôchodcov, multifunkčné ihrisko, CVČ, detské ihrisko na sídlisku Západ.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Riešenie dopravnej situácie na sídlisku Mieru. Zle parkujúce autá komplikovali
situáciu hlavne pri vývoze komunálneho odpadu. ( parkovanie v zákrute pri
vrátnici nemocnice. Kritická situácia hlavne v pondelky.
Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených
častiach mesta.
Kontrola okrajových časti mesta z dôvodu pohybu cudzích osôb bola bez
zistení.
Počas poobedných služieb sú monitorované objekty škôl, multifunkčné
a detské ihriská príslušníkmi MsP a zamestnancami pri kamerovom systéme.
Na parkovisku pri cintoríne za Hrobľou sa v nočných hodinách schádzajú
skupinky mladých ľudí z okolitých obcí na motorových vozidlách. Vzniká
podozrenie z nelegálnej činnosti. O skutočnostiach sme informovali riaditeľa
OO PZ v Trstenej.
Kontrola cyklotrasy na ul. Oravickej. Počas kontroly bolo všetko v poriadku.
Pomáhali sme vodičovi z Nižnej pri rozmrazovaní auta. Auto sme odstránili
z priechodu pre chodcov na bezpečné miesto pri Fortúne.
Pracovníčka mestského úradu vyhlásila prostredníctvom mestského rozhlasu
výstrahu pred silnými mrazmi.
Hýbeľ a Ďurdinová, teplota vzduch -32°C. Volal občan mesta, či
neskontrolujeme bezdomovca v starom domčeku na žel. stanici. Mal by tam
pravdepodobne prespávať. Vykonali sme kontrolu starého domčeka na
železničnej stanici. Pod strechou sme našli bezdomovca. V tej oblasti bolo 29°C. Na našu výzvu, aby šiel s nami do služobného auta, že sa mu budeme
snažiť pomôcť, nás nasledoval. Zobudili sme správcu futbalového štadióna
a požiadali sme ho, aby nám pomohol dočasne ubytovať bezdomovca na
futbalovom štadióne. Správca sa obliekol a šiel s nami na štadión. Vytvorili sme
dočasné dôstojné podmienky na ubytovanie a hygienu. Zabezpečili sme posteľ
a prikrývky. Zabezpečili sme jedlo a tekutiny, podobne aj v najbližších dňoch.
Po víkende sme sa na mestskom úrade s kompetentnými snažiť hľadať
východisko. Po čase bol na náklady mesta nanovo zaoblečený, našli sme mu
a predplatili vhodné ubytovanie.
Občan, ktorý má garáž za Hrobľou nahlásil znečistenie priestranstva pred jeho
garážou. Okolie sa upratalo za pomoci odd. služieb.
Pod Kľozovom sme zdokumentovali zničené okrasné dreviny. Dreviny obžrali
ovce a kozy, ktoré sa tam voľne pohybujú. Majiteľ prisľúbil, že sa situácia zmení
a zničené dreviny na jar nahradí novými.
Asistovanie pri ošetrení staršej občianky. Odvoz k lekárovi a dovoz domov.
Kontrola mestských komunikácií a chodníkov. Kritické zľadovatené miesta sme
nahlásili na odd. služieb.
Dňa 9.1.2017 na zákl. požiadania riaditeľky ZŠ P.O. Hviezdoslava sme
z kamerového systému zistili majiteľa motorového vozidla, ktorý zničil
odpadkový kôš pred školou. Škodu, ktorú vodič spôsobil škole nahradí.
Na sídl. Západ pred bytovými domami 1140 a 1141sme vyzvali vodičov
motorových vozidiel, ktorí parkovali cez vianočné sviatky na verejnej zeleni, aby
okamžite vozidlá preparkovali. Na vchodové dvere bytových domov boli
vyvesené oznamy.
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Počas výkonu služby boli v meste nájdené kľúče od. mot. vozidla a občiansky
preukaz. Veci boli odovzdané majiteľom.
Na poradách sme prekonzultovali parkovanie motorových vozidiel na ul.
Železničiarov. V minulosti bol k situácii organizovaný verejný hovor. Podnet
podal občan z tejto ulice. Nepraje si, aby mu pred jeho domom parkovali autá.
Na zákl. podnetu občianky mesta z ul. I. Olbrachta sme na mieste riešili konflikt
ktorý vznikol nedorozumením s jej susedom. Vec si obaja vysvetlili a dohodli sa,
že už si nebudú robiť schválnosti.
Na sústavný voľný pohyb psa po ul. Požiarnikov bol jeho majiteľ viac krát
upozornený. Dňa 26.10.2016 bol tento voľne sa pohybujúci pes odchytený
a majiteľka, podnájomníčka majiteľa domu si ho po uhradení blokovej pokuty
prevzala na Ms polícii. Bola upozornená, aby si psa ihneď prihlásila do
evidencie v zmysle Zákona č. 282/2002 a zároveň za psa uhradila daň.
Počas služby boli v meste nájdené 1x osobné doklady, 2x mobilný telefón, 1x
ŠPZ z mot. vozidla. Veci boli odovzdané ich majiteľom.
Na požiadanie vedúcej odd. správy sme vykonali kontrolu v rodine na sídlisku
Mieru. Mladý žiak odmietal chodiť do školy. Z návštevy sme spracovali úradný
záznam.
Na ul. Oravickej bolo zistené dlhodobo parkujúce mot. vozidlo. Vozidlo bolo po
dopravnej nehode. Majiteľ vozidlo odstránil.
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