Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 30.4.2011

Správa o innosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Apríl 2011.
V mesiaci Apríl 2011obecná polícia plnila úlohy v zložení 4 príslušníkov OP. Plánovaný
po et 5 príslušníkov OP je zatia nenaplnený, nako ko žiadny zo záujemcov nesp al
podmienky v zmysle §-u 25 zákona . 564/1991 O obecnej polícii.
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. Na základe nariadenia
starostu obce bola zvýšená kontrola areálu ZŠ – okolia multifunk ného ihriska na pohyb
podozrivých osôb v podve erných, no ných a skorých ranných hodinách. Po as týchto kontrol
, hliadka OP zakro ovala v areály ZŠ v šiestich prípadoch kedy v neskorých no ných hodinách
(21 - 03) z areálu ZŠ vykázala zistené osoby.
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané tri vytvorené nelegálne skládky odpadu. V prvom
prípade bolo zistenie odovzdané OU životného prostredia v Malackách nako ko skládka odpadu
obsahovala plastové nádoby s neznámym tekutým odpadom , v druhom a tre om prípade bola
skládka zistená v okolí Artézskej studne a priestupcovia boli zistení. Obom bola uložená
bloková v zmysle §-u 48 – priestupok proti verejnému poriadku.
V mesiaci Apríl 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb pre potreby súdov a
vyšetrovate ov PZ SR vo 2 prípadoch.

OP nevykonávala v mesiaci Apríl 2011 objas ovanie priestupku,
.372/1990 Zb. O priestupkoch.

pod a zákona

Hliadka OP v mesiaci Apríl 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu neasistovala pri
úkonoch spojených s ob ianskym spolunažívaním v domácnosti.

Hliadka po as vykonávania nepravidelných obchádzok po as služby, svojou innos ou zistila v 2
prípadoch porušenie zákazu faj enia v priestore autobusovej zastávky SAD, v 11-tich prípadoch
porušenie pravidiel cestnej premávky a cestného zákona, v 5-tich prípadoch bola uložená
vodi om bloková pokuta.

V mesiaci Apríl 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení
podozrenie s protiprávneho konania v 19 prípadoch:

ob anov pre

-

1.4. oznámenie podozrenia porušovania ob ianskeho spolunažívania v reštaurácii „U
Melónka“ - vec bola odstúpená OO PZ Stupava nako ko podozrivým s priestupku
bol ob an cudzieho štátu,

-

1.4. oznámenie o pohybe podozrivých osôb po ul. Hlavná- preverovaním neboli
zistené neznáme osoby,

-

2.4. rušenie no ného k udu v ul. Pri Majery- priestupca p. M.V bol hliadkou riešený
dohováraním,

-

4.4. preverovanie vlámania do objektu v priestore vodnej nádrže – vec bola
odovzdaná OO PZ ako podozrenie s trestného inu vlámania,

-

8.4. preverovanie podozrivého vozidla v ul. Zohorská – preverovaním na mieste sa
vozidlo nenachádzalo,

-

8.4. preverovanie oznámenia spiacej osoby v priestore Športového námestia – ob an
B.S trvale bytom P. Biskupice si pod vplyvom alkoholických nápojov spôsobil
poranenie hlavy a hliadka privolala rýchlu zdravotnú pomoc (RZP),

-

10.4. preverovanie aktivovaného signaliza ného zariadenia objektu ZŠ – falošný
poplach,

-

11.4. preverovanie oznámenia o prekážke na komunikácii v ul. Družstevná – ob an
Š.B. Bytom ul. Jelšová na mieste zanechal nápravu vozidla, ob an bol vyzvaný k
odstráneniu prekážky,

-

12.4.preverovanie oznámenia nelegálnej skládky odpadu – vec odovzdaná OÚ ŽP v
Malackách pre podozrenie z priestupku na úseku životného prostredia, na mieste sa
nachádzali plastové nádoby s tekutou látkou neznámeho pôvodu,

-

15.4. preverovanie oznámenia o pohybe podomového predajcu – preverovaním
zistené, že predajca je držite om platných povolení na obchodnú innos ,

-

15.4. preverovanie vo ného pohybu psa v ulici Muškátová – oznamovate ka mala
obavy o svojho psa (fenu),

-

20.4. preverovanie oznámenia o pálení odpadu za ul. Zohorská – na mieste zistené,
že dym pochádza z komína po as kúrenia pevným palivom,

-

21.4. preverovanie oznámenia o rušení verejného poriadku v ul. Jelšová – priestupca
riešený na mieste, obhajoval sa tvrdením, že do 22,00 hod. si môže robi o chce,

-

-

24.4. preverovanie oznámenia o ob ianskom spolunažívaní – oznamovate pod
vplyvom alkoholu sa pod a svedkov vyhrážal napadnutím a napadnutý ob an sa
slovne bránil,

-

25.4. preverovanie pohybu podozrivých osôb v areály štadióna – mladistvé osoby po
príchode hliadky OP priestor opustili,

-

27.4. preverovanie oznámenia o ležiacej osobe v ul. Spojná – po príchode hliadky sa
na mieste nikto nenachádzal,

-

27.4. preverovanie oznámenia o výtržnosti v ul. Hasi ská – preverovaním na mieste
ani záznamom kamerového systému sa protiprávne konanie nepotvrdilo,

-

28.4. preverovanie oznámenia o parkovaní podozrivého vozidla v ul. Vendelínska –
preverením vozidla v databáze PZ SR nebolo zistené jeho odcudzenie ani na mieste
násilné vniknutie do vozidla,

-

28.4. preverovanie oznámenia o ležiacej osobe v ul. Hlavná – na mieste zistené, že
sa jedná o ob ana L.D. Bytom ul. Hlavná, pod vplyvom alkohol. nápojov zaspal na
chodníku,

V mesiaci Apríl 2011 po as hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skuto nosti:

4.4.hliadka OP zistila parkujúce vozidlo v strede vozovky na ul. Zvon ínska,
preverovaním bolo zistené, že ob ianka obce zaparkovala svoje vozidlo a odišla na
masáž,
- 4.4. hliadka OP obdržala oznámenie o náleze munície pravdepodobne s 2. sv.
Vojny pri terénnych uprávach pozemku v ul. Stani ná – vo veci konal OO PZ a
pyrotechnik PZ SR,
- po as hliadkovej služby hliadka zistila rušenie no ného k udu v ul. Pri Majery –
manželský pár riešil svoje nezhody v domácnosti,
- 12.4. hliadka zistila nelegálnu skládku odpadu v okolí Artézskej studne – priestupca p.
T.F. bytom ul. Orechová bol v zmysle zákona . 372/1990 ZB. O priestupkoch riešený
blokovou pokutou,
- 13.4. hliadka zistila nelegálnu skládku odpadu v okolí Artézskej studne – priestupca p.
D.V bytom ul. Nová bola v zmysle zákona . 372/1990 ZB. O priestupkoch riešená
blokovou pokutou,
- po as hliadkovej služby v okolí obce, hliadka našla 3 ŠPZ vozidiel Rakúskej republikyvec bola odovzdaná OO PZ SR k alšiemu šetreniu,
- po as hliadkovej služby bol zistený ob an ul. Dlhá pod zna ným vplyvom alkohol.
nápojov,
- po as hliadkovej služby v skorých raných hodinách hliadka zadržala ob ana J.G.
Bytom ul. Jelšová pri krádeži železného materiálu v ul. Hlboká, v zmysle §-u 50
ods. 1, zákona . 372/1990 Zb. O priestupkoch bola menovanému uložená bloková
pokuta ,
- hliadka OP zaistila plastový sá ok s obsahom neznámej látky rastlinného pôvodu,
vec bola odovzdaná príslušníkom PZ SR pre podozrenie s tr. inu nedovolenej
výroby a držania omamných látok pod a §-u 171 Trestného zákona.

V mesiaci Apríl 2011 po as hliadkových služieb pokra ovali 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
PZ SR. k odha ovaniu trestnej innosti v obci.
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