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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 40 prípadoch
bola vodičovi uložená bloková pokuta a 26 vodičov bolo riešených napomenutím. V 29
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 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 4 psy. Po zistení majiteľov a vykonaní sprievodných úkonov boli tri
vrátené majiteľom. Štvrtý pes bol umiestnený do útulku v Námestove.
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.
Vandalizmus bývalých žiakov ZŠ, fajčenie a požívanie alkoholických nápojov
v areály ZŠ pri Oravici riešime priebežne. Všetci vinníci sú riešení v blokovom
konaní. Dvaja, ktorí poškodili fasádu školy sa dohodnú s riaditeľkou školy na
oprave fasády.
Dňa 2.10.17. sme boli privolaní do nemocnice k ambulancii ordinujúceho lekára,
ktorého neustále obťažoval opitý občan sprevádzajúci zraneného bezdomovca.
Nasmerovali a odprevadili sme ich na chirurg. ambulanciu.
Na podnet poslancov mestského zastupiteľstva sťažujúcich sa na prejazd
autobusov okolo pošty sme navštívili vedúceho prevádzky SAD. Žiadali sme,
aby ich vodiči nejazdili po tejto časti. Hrozí nebezpečenstvo dopravnej nehody
a úrazu.
Zistený majiteľ motorového vozidla, ktorý poškodil dopravné značenie pri hoteli
Roháč. Dopravná značka je majetkom lekárne Anjel. Bolo im to oznámené.
Dňa 5.10 17 volal poslanec mestského zastupiteľstva, že rieka Oravica je silne
znečistená. Šetrením bolo zistené, že znečistenie prichádza z obce Liesek. Vec
bola postúpená policajtom OO PZ Trstená.
Dňa 6.10.17 bolo na odd. MsP nahlásené, že pred vstupom do mesta od
Tvrdošína je zdemolovaná tabuľa, dopravná značka Trstená. Šetrením sme
zistili že to bolo spôsobené počas dopravnej nehody, ktorá je v štádiu riešenia
dopravnej polície a tabula je v majetku správy ciest.
Na zákl. interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva sme častejšie
vykonali kontroly parkovania na ul. Hatalovej.
Na základe oznámenia občana mesta sme vykonali kontrolu odstavených
vozidiel na ul. Gavloviča. Majiteľovi vozidiel bol vysvetlený Zákon 8/2009
o cestnej premávke.
Zisťovanie poškodeného auta na sídlisku Západ prostredníctvom kamerového
systému. Bohužiaľ kamery nezachytili inkriminovaný moment. Nepomohli sme.
Upozornenie vodičov autobusu KIA, aby neparkovali bez splnenia povinných
podmienok na nástupišti SAD.
Zisťovanie majiteľa dlhodobo odstaveného vozidla na sídlisku V. Breh.
Požiadané o spoluprácu aj OO PZ Tvrdošín. Majiteľa sme zistili. Vozidlo
odtiahol a neblokuje prevádzku pekárne.
Počas jednej z kontrol ZŠ, telefón hlási poplach v ZŠ R. Dilonga. Rozsvietená
budova školy. Zle vypli poplašné zariadenie. Po našom zásahu už v poriadku.
Počas silných dažďov sme kontrolovali stavy riek v meste. Korytá riek
v poriadku. Minimálne zvýšenie hladín riek, hlavne rieka Oravica.
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