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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Júl 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci Júl r.2012 príslušníci Obecnej polície Lozorno pokračovali
v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly dodržiavania
verejného poriadku, narušenia objektov v správe obce: Zdravotného strediska, Základnej Školy,
Materskej školy, Domu smútku, cintorína, Centra 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.
Tiež sa sústredili na kontrolu pohostinských zariadení a reštaurácii a ich blízkeho okolia
a venovali tiež zvýšenú pozornosť občanom bez domova.
V mesiaci Júl 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 Júl 2012 vykonali kontrolu 4 podozrivých vozidiel a 7 osôb.
Poznatky z týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR .
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 Júl 2012 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 8 prípadoch.
1 občanov pre potreby Okresných súdov,
4 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby PZ SR
2 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci júl 2012 objasňovanie priestupkov, podľa zákona
č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku.

Hliadka Obecnej polície v mesiaci Júl 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 6-stich prípadoch / viď prehľad zásahov
hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci Júl 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre
podozrenie s protiprávneho konania v 18 prípadoch:

03.07. O O2.00 h hliadka kontrolovala spiacu osobu na zastávke, pričom sa jednalo o Matúša
Biera z Humenného , ktorý prišiel za prácou a u seba nič nemal.
03.07. Oznámil starosta obce , že má nahlásené polievanie záhrady na ul. Kozinskej. Skutočnosť
bola preverená pričom bolo zistené že záhradu polieval pán z Bratislavy , ktorý na chalupu chodí
iba sporadicky a o regulovaní vody z obecného vodovodu v dôsledku suchého počasia a zákaze
polievania nevedel avšak ho bude akceptovať a prestal polievať.
Taktiež bola z ul. Jelšová upozornená pani ,ktorá uviedla že nevedela o regulácii avšak po
rozhovore prestala polievať.
06.07. Počas služby hliadka prijala oznámenie od pani z ul Jelšovej ktorá oznámila že pred jej
domom je hluk od susedov. Na mieste bolo zistené, že hluk na ulici je v rámci normy a tiež bolo
pani vysvetlené, že nie je po 22.00 h.
Pri kontrole základnej školy po 21,30 hod bolo zistené, že sa tam nachádza väčšie
množstvo mládeže, ktorí všetci boli z areálu vykázaní. Všetci po upozornení miesto opustili. Tiež
boli upozornení na upratanie si po sebe.
07.07. O 09,00 hod oznámil občan Lozorna , že na ul. Orechovej v neobývanom starom rodinnom
dome sa zdržiavajú nejaké neznáme osoby. Po preverení na mieste bolo zistené , že sa tam nikto
nenachádzal a oznamovateľovi bolo povedané , že hliadka sa tam občas pozrie čo bolo aj
vykonané pričom pri kontrolách sa tam nikto nenachádzal.
V čase od 10.00 hod dvojčlenná hliadka zabezpečovala pred kostolom dopravnú
bezpečnosť z dôvodu tzv. Primícii . Akcia prebiehala do 13,00 hod a bola bez závad.
07.07
O 19.50 h bolo prijaté telefonické oznámenie z OO PZ Stupava , ktorí požiadali
o preverenie oznámenia pána z ul. Staničnej . Po príchode na miesto bol oznamovateľ vonku
pričom uviedol, že nevidel svoju bývalú ženu od stredy a v dome je zápach. Po tomto preverení
bolo odstránené sito na okne izby kde bývala oznamovateľova bývalá pani a okno , ktoré bolo
pootvorené hliadka otvorila spoločne s oznamovateľom pričom bolo zistené, že pani je v izbe
mŕtva na gauči. Po tomto zistení bola uvedená skutočnosť oznámená na OO PZ Stupava
a zabezpečené miesto do príchodu RZP , ohliadajúceho lekára a pohrebnej služby ,ktorá telo
nebohej odviezla do Malaciek.. Podľa vyjadrenia ohliadajúceho lekára pravdepodobnom príčinou
úmrtia bolo zlyhanie srdca na ktoré sa liečila a vylúčil cudzie zavinenie.
09.07. O 24.00 h prišiel na Obecnú políciu oznámiť pán ,ktorý uviedol že jeho syn doma robí
neporiadok a rozbíja veci a je agresívny. Po príchode na miesto bolo zistené, že menovaný už spí.

Otcovi bolo poradené, že nech podá oznámenie, alebo sa spojí s jeho psychológom a prehodnotia
umiestnenie do PL Pezinok. S týmto súhlasil a prisľúbil konzultácie syna u lekára.
10.07. O 12.00 hod hliadka prevzala žiadosť občana obce o preverenie aktivácie
zabezpečovacieho zariadenia RD v ul. Staničná . Vizuálnou kontrolou okien a vchodov nebolo
zistené narušenie nehnuteľnosti – majiteľ bol telefonicky informovaný o výsledku preverovania.
12.07. Hliadka na štadióne o 23.50 h zistila osoby z ul. Jelšovej pričom jeden – muž bol pod
vplyvom alkoholu a druhá žena ktorá ho doprevádzala boli vykázaní z areálu a upozornení na
slušné správanie nakoľko už bol nočný kľud.
13.07. O 23,45 hod. vykonala hliadka spoločne so štátnou políciou z OO PZ Stupava zákrok
v priestore krčmy Štadión kde bola zistená skupina 10 obyvateľov ul. Jelšová, ktorá sa správala
hlučne pričom boli vyzvaní k okamžitému opusteniu priestoru, čo po následnom dôraznom
upozornení i vykonali.
15.07.
O 24.00 h bol prijatý telefonický oznam, že na ul. Jelšovej dochádza k narušovaniu
nočného kľudu, kde bolo po príchode zistené, že sa tam nachádzajú dvaja občania, ktorí išli po
upozornení domov.
18.07. O 18.00h hliadka vykonala regulovanie dopravy na ul. Hlavnej pri výstavbe chodníka,
nakoľko boli odklonené vozidlá z dôvodu požiaru na diaľnici D-2 smerom na Pernek a vznikla tu
zápcha. Uvedené regulovanie skončené po 20.10 h , pričom bol zabezpečený plynulý prejazd
vozidiel.
20.07. O 24,00 hod. nahlásila pani z ul. Jelšovej nezvestnosť maloletého syna , ktorý cca o 22,00
odišiel so rodinným známym kúpiť nápoje a nevrátil sa. Preverovaním kam. záznamu a pátraním
v obci bolo zistené, že sa nachádzal u príbuzných kde čakal na návrat známeho. Maloletý sa vrátil
domov k matke.
28.07.
Okolo 00,05 hod dňa 28.7.2012 oznámil občan z ul. Jelšovej že na ul. sa nejakí mladíci
správajú hlučne . Hliadka na mieste upozornila občanov , že je nočný kľud a že sa musia správať
tichšie čomu porozumeli a stíchli.
29.07.
O 22.30 h hliadka zaznamenala rušenie nočného kľudu pri športovom areáli a to
osobou z ul. Jelšovej ktorý vykrikoval po ulici, tento bol upozornený, že už je nočný kľud a aby
sa stíšil, čo uposlúchol.
30.07.
O 13.40 h oznámila občianka Lozorna , že jej NP v čase od 19.00 h dňa 29.7.2012 do
09.00 h dňa 30.7.2012 pravdepodobne v noci poškodil betonovú búdu na ul. Zvončínskej , kde
majú sklad náradia nakoľko tam stavajú RD a odcudzil káble a náradie. Vec preverená spoločne
s policajtami OO PZ Stupava , pričom uvedené si prevzala polícia v Stupave. Boli vykonané
previerky v obci za účelom získania poznatkov k uvedenej krádeži ktoré budú oznámené
kriminálnej polícii.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci Júl 2012 vykonali príslušníci OP štyri spoločné hliadkové služby v obci za účelom
prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci Júl 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 Kriminálnej
polície PZ SR. Ako aj Národnej protidrogovej jednotke PZ SR k odhaľovaniu trestnej činnosti
v obci.
V mesiaci Júl 2012 Obecná polícia pokračovala vo využívaní foto-pasce 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. Výsledky sú priebežne
vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
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