OPL -1/12-10, V Lozorne 2.2.2011

Hlásenie o innosti Obecnej polície v Lozorne za mesiac Január 2011.

V mesiaci január 2011 bol po et hliadkových služieb nižší o polovicu z dôvodu
do erpávania riadnych dovoleniek príslušníkov OP. Po as výkonu služieb na alej príslušníci
OP pokra ovali v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za ú elom
kontroly dodržiavania verejného poriadku, nenarušenia objektov v správe obce ako Zdr.
Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom smútku, v tejto oblasti bolo prijaté jediné oznámenie ob ana o rušení
verejného poriadku v obci, na ul. Hasi ská, preverovaním na mieste však žiadne osoby zistené
neboli. Po as náhodných kontrol Trhového miesta po as predaja nebolo zistené rušenie
verejného poriadku ani ohrozovanie cestnej premávky. S oh adom na poveternostné
podmienky po et predajcov nebol taký ve ký ako po iné mesiace.
Kontrolou okolia obce neboli zaznamenané novovytvorené nelegálne skládky odpadu.
Hliadkovou innos ou však bol zistený zvýšený pohyb záujmových osôb v okolí
záhradkárskych osád Podzbrotka 1 a 2. Kde boli hliadkou zistené miesta s pripraveným
kovovým materiálom na odvoz. ( záhradné grily a iný kov. materiál ). Takto nájdený materiál
bol odovzdaný predsedovi výboru záhrad. osady. Kontrolou závadových osôb nebolo možné
preukáza protiprávnu innos nako ko tieto osoby svoju prítomnos v okolí záhr. osady
odôvodnili prechádzkou v lese.
V mesiaci Január 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb pre potreby súdov,
vyšetrovate ov a exeku ných úradov v 12 prípadoch.
OP vykonáva v mesiaci Január 2011 objas ovanie priestupkov pod a zákona 372/1990
Zb. O Priestupkoch.
a)
krádež okapovej rúry na ul. Nová - vec objas uje OP Lozorno v zmysle zákona .
372/1990 Zb. O priestupkoch ako priestupok proti majetku pod a § 50 ods.1. Vec bola v
zmysle § 60 ods. 3 písm. b uložená,
b)
krádež latiek oplotenia ul. Poto ná - OP vykonáva objas ovanie priestupku proti
majetku v zmysle § 50 odst.1 zákona . 372/1990 O Priestupkoch,
c)
krádež palivového dreva na ul. Hlboká - OP vykonáva objas ovanie priestupku proti
majetku v zmysle § 50 odst.1 zákona . 372/1990 O Priestupkoch,

Hliadka OP v mesiaci Január oproti predchádzajúcemu obdobiu zakro ovala proti
ob ianskemu spolunažívaniu v domácnosti v jednom prípade d a 17.1. asistenciou pri
ukon ení spolo ného bývania a ukon ení vz ahu na ul. Kvetná . a následne 21.1. po žiadosti
oznamovate ky o poskytnutie pomoci pri riešení vyhrážok zo strany bývalého partnera oznamovate ke bolo navrhnuté situáciu rieši cestou OO PZ ako podozrenie s tr. inu
nebezpe ného vyhrážania sa a vydierania.
Hliadka po as obchádzkovej služby zistila v 2 prípadoch porušenia zákazu faj enia v
priestore zastávky SAD, v 7 prípadoch hliadka riešila porušenie zákazu státia v priestore
križovatky pri predajni CBA, Športovom námestí, státie na chodníku na ul. Nová. Všetci
vodi i boli vyzvaní k vykonaniu nápravy o i uposlúchli a od uloženia blok. pokuty bolo
upustené. .

V mesiaci Január 2011 hliadky OP vykonávali preverenia oznámení ob anov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 7 prípadoch:
ul. Kvetná - narušenie ob ianskeho spolunažívania pri ukon ení partnerského vz ahu a
následne pomoc pri riešení vyhrážok zo strany bývalého partnera,
ul. Vendelínska - krádež železného materiálu , páchatelia boli na mieste zistení a vec
bola na mieste príslušníkom OP vyriešená,
pohyb 2 osôb v obci žobrajúcich v rodinných domoch, v jednom prípade sa jednalo o
osobu dlhodobo žijúcu v obci v ul. Jelšová, v jednom prípade sa jednalo o osobu s trvalým
pobytom v obci Trnava, osoby boli vyzvané aby svojim konaním neob ažovali ob anov,
osoba bez trvalého pobytu v obci bola hliadkou OP požiadaná aby obec Lozorno opustila,
ul. Poto ná - krádež 3 latiek oplotenia d a 23.1. OP vykonáva objas ovanie priestupku
proti
majetku v zmysle § 50 odst.1 zákona . 372/1990 O Priestupkoch
22.1. oznámenie o pohybe podozrivého vozidla v obci, hliadka OP preverila osádku
vozidla a v sú innosti s OO PZ vykonala preverenie osôb v databáze h adaných osôb PZ
Krádež palivového dreva na ul. Dlhá - OP vykonáva objas ovanie priestupku proti
majetku v zmysle § 50 odst.1 zákona . 372/1990 O Priestupkoch,
Príslušníci OP sa podie ali na základe žiadosti Oddelenia kriminálnej polície v
preverovaní informácii k odhaleniu protiprávneho konania obyvate ov obce Lozorno.
V mesiaci Január 2011 po as hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skuto nosti:
Pohyb závadových osôb v okolí záhradkárskych osád Podzbrotka 1 a 2,.
Hliadkovou službou bolo v okolí záhradkárskych osád nájdený kovový materiál záhradné grily, ktoré boli pravdepodobne odcudzené od chát v záhr. Osade, a takto pripravené
na odvoz.,
V mesiaci Január 2011 po as hliadkových služieb OP pokra ovali v kontrole miest kde sa
stretávajú podozrivé osoby a mot. vozidlá. Výsledky týchto kontrol sú priebežne odovzdané
príslušníkom PZ SR. k odha ovaniu trestnej innosti v obci.
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