Obecná polícia Lozorno, ul. Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac November 2013.
Počas výkonu služieb v mesiaci november r.2013 príslušníci Obecnej polície Lozorno
pokračovali v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly
dodržiavania verejného poriadku, narušenia objektov v správe obce: Zdravotné Stredisko, ZŠ,
MŠ, Dom smútku, cintorín, Centrum kultúry, areálu futbalového ihriska. Na základe nariadení
starostu obce hliadky OP Lozorno pokračovali v kontrole areálu ZŠ – okolia multifunkčného
ihriska, detského ihriska v ul. Kozinská , ul. Jelšová a katastra obce Lozorno.
V mesiaci november 2013 príslušníci OP Lozorno na základe vyhodnotenia bezpečnostnej
situácie v obci pokračovali v súčinnosti s OO PZ Stupava v kontrole pohybu osôb a vozidiel
v obci. Príslušníci OP Lozorno v mesiaci november 2013 vykonali kontrolu 7 podozrivých
vozidiel a 13 osôb. Poznatky z týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR .
Na základe zmluvy pokračoval odchyt túlavých psov v obci v spolupráci so Slobodou
zvierat so sídlom v Bratislave. V mesiaci november 2013 bol odchytený jeden pes , pričom bol
následne odovzdaný slobode zvierat.
Počas mesiaca november 2013 príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová –
Staničná. Hliadky OP budú v kontrole bezpečnosti v cestnej premávke pokračovať
i v nasledujúcom období. Priestupky vodičov zaznamenané neboli. Vodiči sa za prítomnosti
hliadky správajú ohľaduplnejšie a viac sa sústreďujú na rešpektovanie dopravného značenia.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú službu na ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská
zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v tejto lokalite v čase
22.00 do 06.00 hod. Výsledky týchto kontrol sú denne odovzdávané starostovi obce.

V mesiaci november 2013 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
vyplývajúceho zo zákona č.564/1991 Zb o Obecnej polícii, bývajúcich v obci a obyvateľov
obce pre potreby exekútorských úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 14 prípadoch.
6 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
3 občana pre potreby PZ SR

2 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci november 2013 objasňovanie priestupkov, podľa
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci november 2013 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 3 prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci november 2013 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a
zásahov pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

2.11.2013 Hliadka Obecnej polície v čase od 01.05 hod. do 01.30 hod. vykonala riešenie
rušenia nočného kľudu ul. Hlavnej. Na miesto sa následne dostavila aj hliadka z OOPZ
Stupava, ktorá predmetnú vec prevzala, nakoľko sa jednalo o podozrenie z ublíženia na
zdraví.
8.11.2013 V čase 17.00 hod. bola hliadke ohlásená krádež tovaru v predajni CBA na
ul.Železničná, pričom na mieste bolo hliadkou zistené , že občianka Lozorna z ul. Hlavná
odcudzila tovar v hodnote cca 30 €. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ Stupava .

13.11.2013 V čase o 08.15 hod. oznámil na Obecnej polícii pán V.A. krádež vecí z izby
ubytovne na ihrisku. Poškodený uviedol, že mu boli odcudzené mobilné telefóny, počítač –
notebook, ako aj doklady na jeho meno. Vzhľadom k tomu, že pri krádeži vznikla vyššia
škoda, ktorá napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, bolo ďalšie riešenie postúpené na
OOPZ Stupava. Ďalším spoločným šetrením s príslušníkmi OOPZ Stupava, bola zistená ako
možná podozrivá páchateľka nemenovaná občianka z Lozorna. Kamerovým systémom bolo
zaznamenané, ako táto odchádza z ubytovne aj s batohom. Poškodeného, ako aj podozrivú
páchateľku si prevzali príslušníci OO PZ Stupava, ktorí ich odviezli na vypočutie.

25.11.2013 V čase okolo 08.00 hod. hliadka spoločne s hliadkou PZSR v Malackách
oddelenie Dopravných nehôd, vykonala riadenie dopravy na križovatke ul . Nová a ul. Hlavná
po dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom a dodávkou.

26.11.2013 V priebehu obchádzkovej služby bol hliadkou zistený priestupok proti životnému
prostrediu o vytvorení nelegálnej skládky odpadu v časti katastra obce Lozorno časť „Na
Hlávkovom“. Hliadka vypátrala páchateľa a po prejednaní priestupku, mu bola na mieste
uložená bloková pokuta vo výške 30 € v zmysle §-u 46 odst. 1 zákona č. 372/90 Zb.
O priestupkoch.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci november 2013 vykonali príslušníci OP 8 spoločných hliadkových služieb
v obci za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci november 2013 počas hliadkových služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole
miest, kde sa stretávajú podozrivé a ,,závadové“ osoby a podozrivé mot. vozidlá. Výsledky
týchto kontrol sú priebežne monitorované, skompletizované a odovzdané ako podklad
príslušníkom Kriminálnej polície PZ SR. Ako aj Národnej protidrogovej jednotke PZ SR k
odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
V mesiaci november 2013 Obecná polícia využíva aj naďalej fotopasce k odhaľovaniu
nedovolených skládok a vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania.
Fotopasce boli nainštalované v rizikovej časti obce v blízkosti ul. Jelšová ako aj na iných
miestach páchania trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené
aj starostovi obce Lozorno.
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