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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Jún 2013.
Počas výkonu služieb v mesiaci jún r.2013 príslušníci Obecnej polície Lozorno pokračovali
v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly dodržiavania
verejného poriadku, narušenia objektov v správe obce: Zdravotné Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom
smútku, cintorín, Centrum 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.
V mesiaci jún 2013 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 jún 2013 vykonali kontrolu 4 podozrivých vozidiel a 6 osôb.
Poznatky z týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR .
Na základe zmluvy pokračoval odchyt túlavých psov v obci v spolupráci so Slobodou
zvierat so sídlom v Bratislave. V mesiaci jún 2013 neboli odchytené žiadne psy .
Počas mesiaca jún 2013 príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová –
Staničná. Hliadky OP budú v kontrole bezpečnosti v cestnej premávke pokračovať
i v nasledujúcom období. Priestupky vodičov zaznamenané neboli. Vodiči sa za prítomnosti
hliadky správajú ohľaduplnejšie a viac sa sústreďujú na rešpektovanie dopravného značenia.
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 jún 2013 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.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR
2 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci jún 2013 objasňovanie priestupkov, podľa zákona
č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci jún 2013
oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 5-tich prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci jún 2013 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre
podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

06.06. O 21.45 h bola hliadka Obecnej polície požiadaná stálou službou OO PZ Stupava o
preverenie oznámenia ohľadom dymu pochádzajúceho z kolónie. Bolo zistené, že dym išiel z
jedného zo dvorov na ul. Jelšovej, kde obyvatelia boli upozornený na protiprávne konanie a
oheň bol hneď zadusený.
12.06. V čase o 11,45 hod hliadka vykonala asistenciu pri dopravnej nehode 2 motorových
vozidiel v križovatke ulíc Zohorská – Vendelínska, vec na mieste realizovala dopravná polícia
Okresného riaditeľstva PZ v Malackách .
17.06.
V čase o 09,10 hod bola hliadke Obecnej polície nahlásená nehoda na železničnom
priechode na Športovom námestí. Po príchode na miesto bolo zistené , že na železničnom
prejazde bol počas jazdy nákladného motorového vlaku zachytený cyklista. Na miesto bol
privolaný MUDr. Cikora , ktorý spolu so zdravotnou sestričkou poskytli prvú pomoc do
príchodu rýchlej zdravotnej služby , ktorá poškodeného odviezla do nemocnice. Zároveň
bolo informované Oddelenie Dopravných nehôd OR PZ v Malackách a tiež inšpekcia ŽSR
ktorý dorazili na miesto do niekoľko minút .
Hliadka Obecnej polície poskytla záchranným ako aj bezpečnostným zložkám súčinnostnú
pomoc pri realizácii resp. dokumentovaní nehody.
17.06. O 23.30 h prišla na tunajšiu stanicu Obecnej polície občianka Lozorna , ktorá
uviedla, že sa bojí ísť domov , nakoľko z väzenia prišiel jej bývalý priateľ a tento sa jej
vyhráža. Vykonaná previerka, nájdený podozrivý , ktorý išiel smerom na autobusovú stanicu
a tomuto bolo rázne dohovorené . Poškodená odmietla podať trestné oznámenie .
21.06. O 02.35 h hliadka vykonala preverenie o narušení objektu jedálne v ZŠ. Objekt
skontrolovaný spoločne so školníčkou pričom bol nepoškodený.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci jún 2013 vykonali príslušníci OP päť spoločných hliadkových služieb v obci
za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci jún 2013 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 jún 2013 Obecná polícia využíva aj naďalej fotopasce 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 ako aj na iných miestach. Výsledky
sú priebežne vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
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