Február 2018
Počas mesiaca sme vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie dopravných
predpisov, hlavne dodržiavania zákazových dopravných značiek na celom území
mesta. V 18 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 34 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 11 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie.
Pri Hornooravskej nemocnici na sídlisku Mieru policajti MsP
pozornosť vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenie.
Väčšinu dopravných priestupkov riešime pohovorom alebo
v blokovom konaní na mieste.

venujú veľkú

sú vodiči riešení

Na ul. Hatalovej kontrolujeme dodržiavanie parkovania a na ul. Železničiarov
vykonávame kontroly na podnet občana z tejto ulice. 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,
parkovanie vozidiel za VUB bankov a parkovanie pred budovou mestského úradu.
Pre ďalšie konanie vykonávame kontroly obsadenosti parkovísk vybudovaných v okolí
Hornooravskej nemocnici. Spracúvame fotografie a pripravujeme podklady pre ďalšie
partnerské konanie.
Cestou do práce jeden z mestských policajtov prechádzal okolo dopravnej nehody na
ul. Krakovská. Pri chodníku vedúcom na V. Breh boli dve autá a poškodené zábradlie.
Okamžite sme vycestovali k dopravnej nehode. Kontaktovali sme ved. odd. služieb,
aby prišiel k dopravnej nehode, lebo bolo poškodené kovové zábradlie, mestský
majetok a bude potrebné vyčísliť predbežnú škodu. Po príchode k nehode sme
spracovali fotodokumentáciu potrebnú pre škodovú udalosť. Účastníci dopravnej
nehody za prítomnosti dopravnej polície spisovali zápis o nehode a priebežne sa
venovali aj nám. Poškodené zábradlie sme upravili tak, aby nedošlo k zraneniu
prechádzajúcich osôb. Vyžiadali sme si potrebné údaje a s vodičkou, ktorá dopravnú
nehodu a škodu na mestskom majetku spôsobila, sme sa dohodli na likvidácii
v najbližší pracovný deň na mestskom úrade. K zraneniu osôb nedošlo.
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 14 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.
Kontrola venčenia a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 26
kontrol na sídliskách v meste. Zamerali sme sa na kontrolu identifikačných známok
a na zbieranie exkrementov po venčiacich psoch.
Na ulici Hviezdoslavovej
oproti veterinárnemu stredisku sme hlavne v nočných
hodinách kontrolovali hlučnosť psov umiestnených v klietkach za riekou Oravica.

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 primátorka mesta a príslušné oddelenia.
Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených častiach
mesta.













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.
Dňa 2.2.2018 sme kontrolovali havarované auto pri budove bývalej ZŤS
Trstená. Boli sme upozornení a tiež sme počas kontroly zistili, že v okolí budovy
je okolie znečistené popadaným, porozbíjaným sklom. Okná na budove sú
nedostatočne zabezpečené proti padaniu rozbitého skla. Z priloženej
fotodokumentácie môžeme zistiť, že hrozí škoda na životoch a zdraví
prechádzajúcich, alebo tam zdržiavajúcich sa osôb. Hrozí škoda na majetku
občanov hlavne tých, ktorí tam prechádzajú alebo parkujú svoje motorové
vozidlá.
Žiadame kompetentných zamestnancov mestského úradu
o adekvátnu reakciu.
Spracovali sme fotografie a správu pre pani primátorku ohľadom obsadenosti
parkovísk vybudovaných v Hornooravskej nemocnici.
Riešenie dopravnej situácie na sídlisku Mieru. Zle parkujúce autá komplikovali
situáciu hlavne pri vývoze komunálneho odpadu. ( parkovanie v zákrute pri
vrátnici nemocnice.
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 informujeme aj policajtov
OO PZ v Trstenej.
Kontrola cyklotrasy na ul. Oravickej. Počas kontroly bolo všetko v poriadku.
Riadenie dopravy počas pohrebov.
Neustálu pozornosť venujeme areálom Z Š kôl a gymnáziu. Pravidelne
monitorujeme parkovanie kamiónov pri colnom úrade na ceste vedúcej Pod
Kľozov. Nápomocní sú aj colníci, ktorí majú momentálne stálu službu na colnom
úrade.
Zaoberali sme sa aj parkovaním v okolí b.d. 221, kde správca poukazuje na
zhoršenie parkovacej situácie. Spomínali sme komunikáciu s lekárkou
prevádzkujúcou gynekologickú poradňu. Zistili sme zároveň parkovanie
viacerých vozidiel občanmi z tohto bytového domu. Jedna rodina tam parkuje
3-5 áut, ďalšia rodina tam má okrem vyhradeného parkovacieho miesta
obsadené ďalšie dve miesta. Obidve rodiny majú neďaleko Za Hrobľou
vybudovaných niekoľko garáží. Myslíme, že v prvom rade by si mali občania
spomínaného bytového domu vyriešiť systém parkovania medzi sebou.
S našou pomocou a kontrolami môžu stále počítať. Budeme vždy nápomocní.
Občan požiadal o pomoc pri zistení páchateľa, ktorý mu z pred garáže ukradol
topánky.
Občianka z obce Sihelné aj napriek upozorneniam zamestnanca neuhradila
parkovné. Parkovací lístok zahodila a z parkoviska odišla. Požiadali sme
o pomoc OO PZ Trstenú. Zistili sme majiteľku auta, jej telefónne číslo a vyzvali
sme ju, aby sa okamžite dostavila na naše oddelenie. Bola jej uložená vyššia
bloková pokuta a zároveň sme ju poučili, ako sa chovať na platených
parkoviskách.
Občianka našla pri košoch na sídlisku Západ mobilný telefón. Zo zariadenia sa
nedalo zistiť majiteľa. Telefón sme odovzdali na odd. správy, ktoré vykonalo
potrebné kroky na zistenia majiteľa.
Pre Okresný súd Námestovo sme vykonali potrebné dielčie kroky na zistenie
momentálneho pobytu ich záujmovej osoby.
Integrovaný záchranný systém nás požiadal o spoluprácu pri vyhľadaní
pravdepodobne podnapitej osoby v meste. Po vyslaní záchranárov potrebnú
osobu na určenom mieste nenašli.
Na sídlisku Západ sme riešili vodiča, ktorý parkoval auto na mieste, kde po
rozpustení sa snehu pestujeme zeleň.
Spracovanie správy z kontroly vodného toku Bratkovčík. Dokumentovali sme
vyhodenie
vedľajších
živočíšnych
produktov do
vodného
toku.
Nezodpovedného občana sa nám zatiaľ nepodarilo identifikovať.










Naše šetrenie a konanie sa tu neskončilo. Chceme požiadať občanov: „ ak
chcete pomôžte nám pri pátraní po nezodpovednom chovateľovi“. Informovali
sme aj správcu vodného toku.
Dňa 20.2.2018 o 10.00 hod. sme navštívili vedúceho hotela Skalka. Spoločne
sme prebrali situáciu ohľadom parkovania na chodníku v okolí hotela.
Parkovanie z ich strany označil za bezproblémové so snahou parkovať autá
na krajoch chodníka. Po ukážke fotografie sme sa zhodli, že parkujúce autá sú
klientami pána,ktorý prevádzkuje herňu v Skalke. Telefonicky sme sa
s prevádzkovateľom spojili. Ubezpečil, že viac sa nestane, aby jeho klienti
parkovali podobným spôsobom. K týmto prevádzkovateľom musíme prirátať
návštevníkov bankomatov. Práve vodiči prichádzajúci k bankomatom sa snažia
zaparkovať čo najbližšie k nim a zablokujú na krátku dobu priechodnosť
chodníkov. Úseku sa budeme pravidelne venovať.
Pripravili sme podklady pre p. primátorku k rokovaniam o parkovaní na ul.
Železničiarov. Cesta lll. Triedy 3/05943 od Sl. pošty po Železničnú stanicu je
úsekom cesty, ktorá patrí do správy Žilinského samosprávneho kraja.
Parkovacie plochy nepostačujú k uspokojeniu všetkých zákazníkov pošty. Je
potrebné hľadať alternatívne plochy. Situácia sa nám opakuje pri gymnáziu.
Autá často blokujú vchody do rodinných domov a garáží.
Kontrolovali sme kritické križovatky v meste a na oddelenie služieb nahlasovali
ich momentálnu zjazdnosť a bezpečnosť. Sneženie znepríjemňovalo vodičom
jazdu. Problematické boli hlavne ulice na sídlisku Ďurdinová, pripájajúce sa k ul.
I. Olbrachta. Upozorňovali sme aj na úseky zľadovatených chodníkov v meste.
Usmernenie 2/2016 úradu na ochranu osobných údajov sme venovali náležitú
pozornosť. Tabule upozorňujúce na monitorovanie mesta kamerovým
systémom pri vstupe a výstupe z mesta vyhotovíme v súlade s usmernením.
Občianka priniesla nájdený mobilný telefón. Po preverení sme telefón vrátili jej
majiteľke.
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