Obecná polícia, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
--------------------------------------------------------------------------OPL -1/12-11
V Lozorne 1.3.2011

Hlásenie o

innosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Február 2011.

v Mesiaci Február 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.. 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 boli zaznamenané novovytvorené nelegálne
skládky odpadu.
Hliadkovou innos ou bolo zistené, že pokra uje 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 Február 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
pre potreby súdov, vyšetrovate ov a exeku ných úradov v 7 prípadoch.
V mesiaci Február 2011 bolo v zmysle zákonov vykonané vyú tovanie
pokutových blokov pre Da ový úrad v Malackách a V zmysle zákona O Obecnej
polície spracované a zaslané hlásenie o innosti OP Lozorno za obdobie roku
2010 MV SR.

OP vykonáva v mesiaci Január 2011 objas ovanie priestupkov
372/1990 Zb. O Priestupkoch.

pod a zákona

a)
poškodenie latiek oplotenia ul. Poto ná - OP vykonáva bjas ovanie
priestupku proti majetku v zmysle § 50 odst.1 zákona . 372/1990 O
Priestupkoch. Vec bola v zmysle § 60 ods. 3 písm. b uložená,
b)
krádež palivového dreva na ul. Hlboká - OP vykonáva objas ovanie
priestupku proti majetku v zmysle § 50 odst.1 zákona . 372/1990 O
Priestupkoch. Vec bola v zmysle § 60 ods. 3 písm. b uložená,
c)
ierna skládka odpadu za ul. Hlboká - OP vykonáva objas ovanie
priestupku na úseku životného prostredia pod a §-u 45 ods.1 zákona .
372/1990 Zb. O priestupkoch.

Hliadka OP v mesiaci Február oproti predchádzajúcemu obdobiu nezakro ovala
proti ob ianskemu spolunažívaniu v domácnosti.
Hliadka po as obchádzkovej služby zistila v 3 prípadoch porušenia zákazu
faj enia v priestore zastávky SAD, v 6 prípadoch hliadka riešila porušenie
zákazu státia v priestore križovatky pri predajni CBA. Všetci vodi i boli
vyzvaní k vykonaniu nápravy o i uposlúchli a od uloženia blok. pokuty bolo
upustené. .
V mesiaci Február 2011 hliadky OP vykonávali preverenia oznámení

ob anov

pre podozrenie s protiprávneho konania v 7 prípadoch:
1.2.2011 Základná škola - pohyb podozrivej osoby , J. Šarkozy
evidovaná osoba narkomana, osoba vykázaná s priestoru ZŠ,
2.2.2011 ul. Zvon ínska - pátranie po M. Ragasovej ul. Zvon ínska
pre napadnutie spoluob ianky, priestupok na úseku ob ianskeho polunažívania
objas uje OO PZ Stupava,
4.2.2011 oznámenie o pohybe nahej osoby na ul. Poto ná, na mieste
zistené že sa jednalo o p. J.R pod vplyvom alkoholu vykonávajúceho tel.
potrebu,
12.2.2011 poškodenie tel. st pu na ul. Spojná - vec oznámená
dispe ingu porúch ob. Úradu v Lozorne,
13.2.2011 pálenie plastov na ul. Nová - nepotvrdené previerkou na
mieste,
18.2.2011 preverovane budovania púta a pri vstupe do obce preverením zistený majite , vec odstúpená starostovi obce,
20.2.2011 neustále štekanie psa na ul. Veterná - na mieste
zistené, že sa jednalo o nového psa v novom prostredí majite psa nedokáže
zabezpe i nerušenie spoluob anov,
V mesiaci Február po as hliadkových služieb boli zistené
nasledujúce skuto nosti:
Opakovaný pohyb závadových osôb v okolí záhradkárskych osád
Podzbrotka 1 a 2,.
Hliadkovou službou bolo v okolí záhradkárskych osád nájdený domový
odpad na meno Ján Šarkozy ul. Jelšová - preverovaním zistené, že menovanému
boli tieto nájdené veci odcudzené,
Ul. Hlboká - 2 x skládka odpadu p. Jozef Šarkozy ul. Ružová –
odpad pochádzal zo s ahovania jeho syna p. Šarkozy skládku upratal na
vlastné náklady, p. Gunár ul. Kvetná odpad uložil neznámy bývalý spolu
nájomca domu p. Gunára, p. Gunár odpad odpratal na vlastné náklady,
UL. Jelšová - domový odpad v lese - prebieha objas ovanie
priestupku pod a §-u 45 ods.1 zákona . 372/1990 Zb. O priestupkoch
V mesiaci Február 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.
Vyšetrovate ovi PZ SR boli odovzdané dve podozrenia s T krádeže dreva s
lesného fondu v zmysle § -u 212 TZ zákona . 300/2005 Z.z., za ul. Jelšová
a v lokalite " Na Cisárskom".
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