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Zmena dopravného značenia pri Hornooravskej nemocnici spôsobila, že počas
pracovných dní policajti pracovali aj na usmerňovaní dopravy na sídlisku Mieru.
Príslušníci MsP chodia denne každé ráno
od 26.6.2017 riadiť premávku
a upozorňovať vodičov na nové dopr. značenie na sídl. Mieru. Bolo doplnené nové
dopr. značenie popri ceste I/59. a na sídl. Mieru bol zrušený zákaz vjazdu no je tam
dopr. značka zóna so zákazom státia od 8-15 hod. 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 23 prípadoch
bola vodičovi uložená bloková pokuta a 11 vodičov bolo riešených napomenutím. V 16
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 6 kontrol
v ranných a poobedných hodinách na sídliskách mesta. Počas kontrol na sídliskách
v meste sme kontrolovali venčenie psov, zbieranie exkrementov, aktuálnosť
kontrolných známok a zákazy vodenia psov hlavne na detské ihriská. Na kontroly sme
využívali aj kamerový systém mesta počas celého týždňa. Počas kontrol boli
odchytené 2 pes. Po zistení majiteľa a vykonaní sprievodných úkonov bol jeden
vrátený. Druhému psovi pravdepodobne pochádzajúcemu so susedného Poľska sme
našli v Trstenej nového majiteľa.
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 primátorka mesta a príslušné oddelenia.
V extraviláne mesta nachádzame rôzne znečistenia prírody. Snažíme sa ich likvidovať
v zárodku, aby to neprerástlo do nekontrolovaných čiernych skládok. 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, ale môžu vo väčšine prípadov vyviesť odpad na
oddelenie služieb priamo v meste na ulici J. Hertela, smer na Brezovicu.

Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených častiach
mesta.
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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.
Dňa 3.9.2017 bola z areálu ZŠ pri Oravici vykázaná 10 čl. skupina mladých ľudí.
Na umelej tráve multifunkčného ihriska hasili cigarety. Deň pred tým narobili
veľký neporiadok za telocvičňou. Neporiadok si museli po sebe upratať.
Školníka sme upozornili, aby odpratal ponechané lavičky, čím zabránime
vysedávaniu mládeže v týchto priestoroch do neskorých nočných hodín
a vytváranie neporiadku či nekontrolovanému popíjaniu alkoholu.
Dňa 5.9.2017 občianka so sídl. Západ telefonicky na MsP oznámila, že pred
BD 1317 na lavičke leží opitá mladá žena. Po príchode hliadky MsP bolo
zistené, že sa jedná o občianku s trvalým pobytom Nižná 0. Bola v stave ťažkej
opitosti, nevnímala okolie, bola podchladená. Na základe uvedených
skutočnosti sme ihneď volali rýchlu zdravotnú pomoc. Menovanú odviezli do
nemocnice.
Na sídl. Západ pri garážach bolo zistené odstavené motorové vozidlo bez ŠPZ.
Majiteľ vysvetlil, že vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie.
Dňa11.9.17 na MsP oznámila staršia občianka, že v športovom areály na
Kľozove pri budove starých šatní má konkrétny občan uviazané psy až do cesty
a ona sa nemôže dostať k svojmu políčku. Na vec sme upozornili majiteľa psov
a veci sa dali okamžite do poriadku.
Dňa 25. 9. 17 ráno asi o 03:40 hod. neznáma osoba zapálila modrý plastový
kontajner na papier pred BD 1058 na sídl. Západ. Boli tam hasiči z Tvrdošína
a štátna polícia. MsP spracovala fotodokumentáciu, ktorú odovzdala aj
s hlásením poistnej udalosti na odd. majetku.
Dňa 16.9. 17 o 19:30 hod. v areály ZŠ pri objekte jedálne skupina asi 12
mladých ľudí pila alkohol, fajčila fajku plnenú pravdepodobne marihuanou. Po
zotmení dvaja mladíci z partie začali poškodzovať majetok ZŠ. Hádzali rozbitú
stoličku o fasádu budovy školy a stoličku nakoniec zapichol jeden z nich do
fasády budovy. Z danej situácie je nahratý videozáznam. Bol poskytnutý aj
kriminálnej polícií. Prebieha zisťovanie všetkých účastníkov akcie
a v spolupráci so ZŠ bude vec riešená aj za prítomnosti rodičov mladých ľudí.
Kontrola priestoru za Oravicou oproti veterinárnemu stredisku. Občianka tam
má umiestnené dva veľké psi. Zistené skutočnosti budú slúžiť ako podklady pre
ďalší postup mesta.
Pre odd. správy podávame informácie o návšteve pohostinstva Kasíno na sídl.
Hrady mladou mamičkou. Podľa jej príbuzných zanedbáva starostlivosť o svoje
dieťa.
Na odd. MsP doniesli návštevníci jarmoku v Jablonke tašku s dokladmi,
peňaženkou a finančnou hotovosťou. Veci boli odovzdané na OO PZ v Trstenej.
Občan z ul. Oravickej nás požiadal o pomoc. Sused, ktorý tam býva znáša
k bytovému domu starú opotrebovanú bielu techniku, následne sa tam množia
hlodavce. Upozornený občan sľúbil, že dá okolie do poriadku.
Dňa 20.9.17 žiaci zo ZŠ volali na MsP že sa v blízkosti školy pohybuje chorá
mačka. Na miesto sme privolali veterinárneho lekára. Mačku prezrel, zistil že
má zdravotné problémy a zobral ju na stredisko.
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Riešili sme parkovanie zahraničných kamiónov v okolí colného úradu na
miestnej komunikácii vedúcej Pod Kľozov. Spoločnými silami s colníkmi sa
problém napokon vyriešil.
Od 21.9.2017 od 18. 00 hod. bol z dôvodu silných dažďových zrážok vyhl. III.
povodňový stupeň. Primátorka mesta zvolala krízový štáb mesta. Hladiny
vodných tokov stúpali no najviac sa hladina dvíhala v rieke Oravica.
Z uvedeného dôvodu sme vykonávali nepretržite službu aj počas víkendu do
rána 24.9.17. Boli monitorované všetky vodné toky v meste a zvlášť kritické
miesta, aby nedošlo k upchaniu a následnému vyliatiu vody z koryta. Vo Vlčom
potoku z priepustu sme vytiahli klát dreva z priepustu. Situácia sa postupne
upokojila a nedošlo k žiadnym škodám ani vyliatiu vody z koryta.
Dňa 23. 9.17 svadobníci, ktorí mali svadbu v hoteli Roháč a bolo im mestom
vydané povolenie na usporiadanie ohňostroja po jeho realizácií nechali
neporiadok na námestí. Po viacerých telefonických oznámeniach MsP v nedeľu
večer neporiadok po ohňostroji odstránila.
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