Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 4.2.2012

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Január 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci Január 2012 naďalej príslušníci OP pokračovali v kontrole verejných
priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly dodržiavania verejného poriadku,
nenarušenia objektov v správe obce ako Zdr. Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom smútku, cintorín, Centrum kultúry.
Na základe nariadenia starostu obce hliadky OP pokračovali v kontrole areálu ZŠ – okolia
multifunkčného ihriska, detského ihriska v ul. Kozinská , ul. Jelšová a katastra obce Lozorno a na
základe rozhodnutia starostu obce príslušníci OP vykonávajú kontrolu verejného poriadku v Centre
kultúry po opakovaných sťažnostiach nájomcov a zamestnancov v CK na správanie sa maloletých osôb
v priestoroch CK .
Kontrolou okolia obce bola zaznamenaná 1 novovytvorená nelegálna skládka odpadu.
Ohliadkou neboli zaistené dôkazy proti konkrétnej osobe.
V mesiaci Január 2012 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 Január 2012 vykonali kontrolu 9 vozidiel a 18 osôb. Výsledky týchto
kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR.
Na základe zmluvy v mesiaci Január pokračoval odchyt túlavých psov v obci v spolupráci zo
Slobodou zvierat zo sídlom v obci Bratislava. Psy odchytení členmi OP a neboli zistení majitelia boli
odovzdaní privolanému pracovníkovi Slobody zvierat. V mesiaci Február bude po predchádzajúcom
súčinnostnom dohovore vykonaný celoplošný odchyt psov.
Počas mesiaca Január príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti a plynulosti
v cestnej premávke pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová – Staničná. Hliadky OP budú
v kontrole bezpečnosti v cestnej premávke pokračovať i v nasledujúcom období.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú službu v ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská na kontrolu
dodržiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v čase 22,00 do 06,00 hod. Výsledky týchto kontrol sú
denne odovzdávané starostovi obce.

V mesiaci Január 2012 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v obci
a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 8 prípadoch.

3 občanov pre potreby Okresných súdov,
4 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby vyšetrovateľov PZ SR

OP vykonáva v mesiaci November 2011 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990 Zb.
O priestupkoch.

-

nebolo vykonávané objasňovanie priestupkov

Hliadka OP v mesiaci Január 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri úkonoch
spojených s občianskym spolunažívaním jednom prípade .
-

Dňa 31.1.2012 na základe súčinnosti s PZ SR vykonala preverenie o narušení spolunažívania
bratov M.D a V.D. v RD ul. Hlavná. Na mieste bolo zistené, že M.D udrel oznamovateľa V.D
lopatou po ľavej hornej končatine. Na otázku hliadky o zranení , zranenie neuviedol
a oznámenie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu odmietol.

Hliadky OP svojou činnosťou zistili v 4 prípadoch osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ v nočných
hodinách , osoby boli z areálu ZŠ vykázané.

-

V mesiaci Január 2012 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 10 prípadoch:

-

2.1. Službu konajúci člen OP prevzal oznámenie o strate 3 psov v súvislosti s oslavami Nového
roka. V jednom prípade sa hliadke podarilo strateného psa zistiť.

-

5.1. hliadka prevzala oznam o pohybe psa väčšieho plemena v ul. Jelšová, Pes bol hliadkou
zistený a odovzdaný družke majiteľa s poučením o zabezpečení psa proti samovoľnom pohybe na
verejnom priestranstve,

-

7.1. Na základe žiadosti OO PZ hliadka vykonávala kontrolu VP v okolí RD v ul. Hlavná, kde hliadka
OO PZ vykonala služobný zákrok v súvislosti s občianskym spolunažívaní, nakoľko v RD dochádza
k vzájomnému napádaniu rod. príslušníkov,

-

8.1.Hliadka prevzala v čase 03,19 oznámenie majiteľky predajne potravín HUŤAN o aktivácii
zabezpečovacieho zariadenia, po príchode hliadky OP na miesto v čase 02.25 hliadka zistila
vlámanie do predajne. Žiadne osoby nezistila. Privolaná hliadka PZ vec prevzala ako podozrenie
krádeže vlámaním,

-

10.1.hliadka OP prevzala oznámenie o ležiacej osobe v priestore Športového námestia. Na mieste
bolo zistené, že sa jedná o J.D ul. Družstevná, ktorý si sťažoval na bolesti dol. končatín. hliadka
zaistila prevoz osoby do miesta trv. pobytu a osobu odovzdala do starostlivosti syna,

-

10.1.hliadka bola oboznámená pohybom 6 osôb v areály ZŠ, preverovaním areálu ZŠ osoby
zistené neboli,

-

17.1. hliadka OP na základe žiadosti OO PZ preverila oznámenie o pohybe 3 osôb v ul.
Záhradkárska, na mieste osoby zistené neboli. Oznamovateľ osoby nepoznal ani ŠPZ vozidla ale
uviedol, že osobám oznámil skutočnosť, že privolal hliadku PZ,

-

25.1.hliadka prevzala oznámenie o úmrtí občana v priestore Športového námestia. Na mieste
hliadka zistila, že sa jednalo o J. D ul. Družstevná. Hliadka až do príchodu hliadky OO PZ
zabezpečila VP a reguláciu dopravy, do vykonania ohliadky tela nebohého a jeho odvozu
pohrebnou službou hliadka OP spolu s hliadkou OO PZ vykonala stráženie tela nebohého.
K úmrtiu osoby došlo bez cudzieho zavinenia,

-

29.1.Hlioadka OP prevzala oznámenie občana o aktivácii zabezpečovacieho zariadenia
neobývaného RD v ul. Hlavná. Preverovaním okolia RD neboli zistené žiadne osoby. Bližšou
ohliadkou boli zistené stopy pokusu o vniknutie do RD,

-

29.1. hliadka OP prevzala oznámenie o pohybe 4 podozrivých osôb v areály cintorína, fyzickou
kontrolou areálu ani kontrolou kam. systému osoby zistené neboli,

V mesiaci Január 2012 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skutočnosti:
-

-

3.1. kontrolou katastra obce bolo zistené zaplavenie okolia zariadenia patriace SPP v priestore
Artézska studňa, zistenie bolo oznámené starostovi obce,
počas kontroly obce v nočných hodinách boli zistené v neosvetlenej novostavbe RD 3 osoby,
hliadka vykonala preverenie osôb a zistila, že sa jedná o majiteľa nehnuteľnosti,
9.1. počas hliadkovej služby v obci v čase 02,15 bolo v areály Centra kultúry zistené vozidlo ISUZU
spolu s osádkou, kontrolou osôb a vozidla neboli zistené odcudzené veci jednalo sa o J: D ul.
Hlavná a M.R ul. Potočná, narušenie objektu CK zistené nebolo. Dodatočnou kontrolou budovy
v nasledujúcich dňoch bol zistený pokus o vlámanie do CK neznámou osobou,
14.1. počas hliadkovej služby boli v ul. Hasičská zistené 2 osoby rušiace VP, osoby boli hliadkou
poučené o správaní sa v čase nočného kľudu. Osoby sa za svoje správanie hliadke ospravedlnili,

-

-

-

15.1. Hliadka o 20,15 OP zistila počas hliadkových služieb aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia
objektu COOP Jednota preverovaním nebolo zistené narušenie objektu, o zistení bola
informovaná vedúca predajne
16.1. hliadka OP preverovala zistené osoby ponúkajúce služby podomovým predajom, hliadka
zistila, že sa jedná o zamestnancov Energetického centra, osoby boli poučené o spôsobe
preukazovania totožnosti občanom obce a o VP v obci,
18.1. hliadka zistila vozidlo a vodiča v ul. Staničná, ktorý nie je držiteľom vodičského osvedčenia
na vedenie motorových vozidiel, vec bola oznámená príslušníkom PZ,
24.1. hliadka počas hliadkovej služby zistila v čase 02,40 hod. neosvetlené vozidlo s osádkou, pri
pokuse o kontrolu osádky vodič hliadke OP ušiel mimo obec,
25.-26-1. V súvislosti s informáciami o rušení VP počas distribúcie humanitárnej pomoci občanom
a rozhodnutia starostu obce hliadky OP vykonali kontrolu v CK počas distribúcie potravinovej
pomoci občanom, hliadkami OP neboli zaznamenané rušenia VP,

Súčinnosť s PZ SR.
-

príslušník OP vykonal sú činnostné stretnutie s členmi OP Pl. Štvrtok, kde boli získané poznatky
ohľadom pravdepodobných pôvodcov čiernych skládok v katastri obce Lozorno,
V súčinnosti s KP OR PZ bolo vykonané zistenie a následné zaistenie podozrivého vozidla ŠPZ – ČR
v obci Lozorno,
V súčinnosti KP OR PZ MA bolo na základe zistení hliadok OP Lozorno vykonané príslušníkmi PZ
SR zaistenie odcudzenej zbrane v obci v mesiaci December 2011 a zároveň bola zaistená ďalšia
strelná zbraň, následne boli osoby predvedené a proti týmto osobám vznesené obvinenie vo veci
nedovoleného ozbrojovania a krádeží vlámaním do RD v obci Lozorno a okr. Malacky

V mesiaci Január 2012 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 KP PZ SR. k
odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.

Príslušníci OP sa v tomto období podieľali na zabezpečení akcii konajúcich sa v obci :

-

Zabezpečenie VP počas trvania distribúcie potravinovej pomoci v CK
Zabezpečenie VP v okolí CK počas trvania Obecného plesu,
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