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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 6 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 8 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 5 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 16 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.
Počas kontroly venčenia psov na sídl. Západ boli zistení dvaja majitelia psov, ktorí
nemali svojich psov prihlásených do evidencie. Vec bola postúpené odd. majetku.
Následne bude občanom zaslaná výzva na vykonanie potrebných úkonov, týkajúcich
sa chovu a držania psov.
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.
Mládež sa najviac začala schádzať do pohostinstva u Troch hodinárov kde nebola
dodržaná záverečná a na hluk z prevádzky sa v nočných hodinách o 0:45 hod.
sťažovali tam bývajúci občania. Za nedodržanie záverečnej bola obsluhujúcemu
personálu uložená bl. pokuta.

Na námestí M. R. Štefánika bol zistený páchateľ, ktorý od hotela Skalka premiestnil
stojan na bicykle a dal ho na parkovisko. Za priestupok proti VP mu bola uložená bl.
pokuta.
V clube Tressor bolo počas piatkov málo hostí a situácia bola pokojná, no počas
soboty bolo v clube pomerne veľa hostí a to hl. v deň z 11.3. na 12.3.2017. Hostia sa
tu začínajú schádzať po 24 hod. hl. z okolitých obcí, keď tam pozatvárajú krčmy.
V uvedený dátum o 03:000 hod. keď hostia opúšťali club, kde sa konala záverečná
jeden z hostí na námestí v časti pešej zóny odpálil delobuch. Za priestupok proti VZN
2/2016 mu bola uložená bl. pokuta. Jednalo sa o občana z obce Liesek. Počas
rozchodu mládeže vznikla jedna menšia šarvátka medzi rozchádzajúcimi sa
návštevníkmi. Záverečná bola dodržaná v clube dodržaná.
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Doručovanie písomností a exekučných rozhodnutí občanom do vlastných rúk.
Kontrola okrajových časti mesta z dôvodu pohybu cudzích osôb. Počas
hliadkovania v meste už neboli zaznamenané žiadne podozrivé osoby.
(vykrádačky RD v meste a okolitých obciach)
Počas kontroly venčenia psov a zbierania psích exkrementov, bola jednej
občianke uložená za ich nezbieranie bl. pokuta.
majiteľ odpratal pneumatiky nachádzajúce sa v okolí športového areálu na
Kľozove.
Na požiadanie majiteľa domu na ul. Dukelských hrdinov častejšie počas
nočných služieb kontrolujeme objekt domu..
Zamestnankyňa PD Trsteník upozornená na voľný pohyb ich psov po ul.
Družstevníkov.
V spolupráci MsP a vedúcim z Povodia Váhu bola odstránená čierna skládka
pri objekte ZŠ.
V priestoroch okolia cintorína v Ústi n/ Priehradou bola zlikvidovaná skládka KO
odpadu 7 plastových vriec.
Na zákl. tel. oznámenia občanov zo starého Ústia sme upozornili majiteľa na
voľný pohyb jeho psa, ktorý následne susedom v okolí trhá ploty.
Občania nahlásili uhynutého psa pri bývalom objekte ZVL. Psa sme zobrali
a odovzdali do kafilérie.
Pri rozhovore s občanmi nám bolo oznámené že v priestore Krivého kúta, ktorý
sa nachádza na ceste smerom na obec Štefanov v zákrute pri drevenom
mostíku sa nachádza 7-8 kusov uhynutých oviec. Po príchode na uvedené
miesto, ktoré už nie je v katastri mesta Trstená sme spracovali
fotodokumentáciu celého okolia. Zdokumentovali sme
7 kusov oviec
a pozostatky zo zabitého teľaťa. Celú vec sme odstúpili na odd. výstavby
a životného prostredia.
Počas poobedných služieb sme do všetkých domácností v meste doručili knihu
– história mesta Trstená.
Z kamerového systému bolo z dôvodu krádeží v meste a okolitých obciach
prehrávané a nahrávané väčšie množstvo záznamov pre odd. kriminálnej
polície.
Dňa 25.3.2017 o 01:30 hod. asi 10 členná skupina mladých pred barom Triáda
hlučným správaním rušila nočný kľud. Najviac konfliktov svojím správaním
vyprovokoval mladík z Trstenej, ktorý zvratkami znečistil verejné priestranstvo
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pred barom Triáda a schody do predajne Sempra, rukou búchal do
smerovníkov a vytrhol tuju, ktorá bola zasadená do pňa spílenej lipy. Za
Počas poobedných služieb upozornili obyvateľov z ul. Š. Furdeka neparkovať
mot. vozidla na chodníku pred svojimi domami.
Počas služby prísl. MsP riešili dlhodobé parkovanie mot. vozidla na verej. zeleni
pred BD. 1145 majiteľ je zatiaľ v zahraničí. Po príchode bude ihneď riešený.
Na odd. správy bola odovzdaná archivácia spisov za rok 2015.
Na čiernej skládke v Ústi nad Priehradou pribudlo ihličie čečina s opílených
stromov, ktoré tam vyviezla neznáma osoba.
Dňa 30.3.2017 pred 21 hod. vznikol požiar v lekárni u Murína. Zasahovali
požiarnici z HZ Tvrdošín, následne boli privolaní aj hasiči dobrovoľného HZ
Trstená. Požiar bol pod kontrolou o 21.30 hod. Policajti mestskej polície a OO
PZ Trstená zabezpečovali verejný poriadok a bezpečnosť zasahujúcich zložiek.
Následne sme za pomoci kamerového systému v spolupráci s vyšetrovateľmi
OR PZ D. Kubín vykonali preverovania okolností vzniku požiaru.
Z Hornooravskej nemocnice volal vrátnik, že sa na strechách garáží hrajú deti.
Okamžite sme objekty preverili a zabezpečili, aby nedochádzalo k podobným
incidentom v tejto lokalite.
Kamerovým systémom sme pomohli ODI D. Kubín lepšie vyšetriť dopravnú
nehodu. Na priechode pre chodcov pri kostole sv. Martina zrazilo auto žiačku
ZŠ. Zranená žiačka bola okamžite prevezená na ošetrenie do nemocnice
v našom meste.
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