Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno za mesiac Marec 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci Marec r.2012 príslušníci OP
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. 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.
V mesiaci Marec 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
Marec 2012 vykonali kontrolu 8 vozidiel a 12 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 marec 2012 bol odchytený
jeden pes členom OP pričom nebol zistený majiteľ a preto bol odovzdaný
privolanému pracovníkovi Slobody zvierat.
Počas mesiaca Marec 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. Priestupky vodičov zaznamenané
neboli.
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 Marec 2012 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
bývajúcich v obci a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a
vyšetrovateľov PZ SR v 17 prípadoch.
6 občanov pre potreby Okresných súdov,
4 občanov pre exekútorské úrady
4 občana pre potreby PZ SR
3 pre potreby ostatné
OP vykonáva v mesiaci Marec 2012 objasňovanie priestupku, podľa zákona
č.372/1990 Zb. O priestupkoch.
nebolo vykonávané objasňovanie priestupkov
Hliadka OP v mesiaci Marec 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala
pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v dvoch prípadoch .
23.3. Na oddelenie OP sa dostavil občan Lozorna bývajúci na ul.
Družstevná s písomným oznámením o občianskom spolunažívaní na suseda. Po
konzultácii so starostom bolo vykonané predvolanie priestupcu na Ob. Úrad
Lozorno na deň 28.3.2012 o 15,00 hod.
7.3. Hliadka prevzala oznámenie p. Š. z ul. Jelšová na suseda M.
Z.,
ktorý pálil na
dvore drevené piliny obťažoval okolie . Hliadka na mieste p. Z.
vyzvala na uhasenie ohniska a poučila o skutočnosti, porušenia VZN obce a
pri opakovaní konania na uloženie blok. pokuty. Menovaný po dôraznom
upozornení ohnisko uhasil.
Hliadky OP svojou činnosťou zistili v 3 prípadoch osoby nachádzajúce sa v
areály ZŠ v nočných hodinách , osoby boli z areálu ZŠ vykázané.
V mesiaci Marec 2012 hliadky OP vykonali preverenia oznámení
občanov pre podozrenie s protiprávneho konania v 16 prípadoch:
1.3.
na ul. Karpatská, bolo zistené, že za posledným domom pri plote
leží muž , ktorý bol vyzvaný , aby predložil doklady , pričom pri

komunikácii bolo zistené, že je zjavne pod vplyvom alkoholu a bolo
zistené,
že sa jedná o M.Ž. z Považskej Bystrice , ktorý sa opil a zablúdil v
dedine. Osobe, ktorá by v prípade neposkytnutia pomoci mohla byť
podchladená bola poskytnutá pomoc a bolo zistené, že býva na ul. Novej na
ubytovni , kde bol odvezený a vyložený .
2.3.
O 00.00 h bol zaznamenaný hluk zo sály štadióna, kde bolo
zistené, že sa tam jedná o súkromnú oslavu, osoby boli upozornené na
dodržiavanie nočného kľudu aby sa správali tichšie, čomu porozumeli.
3.3.
V nočných hodinách hliadka bola privolaná k ubytovni na PD Lozorno
k ubytovaným osobám, rušiacim nočný kľud. Na mieste bolo zistené, že osoba
pod vplyvom alkoholu z dôvodu krádeže mobilného telefónu slovne útočí na
strážnu službu PD. Nakoľko na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Stupava,
vec prevzal poverený príslušník PZ.
9.3.
Na základe príkazu starostu OP od 10,00 do 17,00 hod. vykonala
regulovanie dopravy v križovatke ul. Zvončínska počas rekonštrukcie
vozovky.
10.3.
O 23.42 h prijaté oznámenie o narušení RD na ul. Gozovskej č.
l. Po tomto oznámení skutočnosť preverená , preverený dom a vstupy, ktoré
boli bez narušenia a poškodenia . Na mieste OP zotrvala až do príchodu
majiteľa s ktorým bola vykonaná kontrola RD
a bolo zistené , že je bez
narušenia .
11.3.
Hliadka obdržala poznatok o tom, že po obci jazdí UAZ s podnapitým
vodičom. Vykonala kontrolu katastra obce a spozorovala podozrivé vozidlo.
Toto nasledovala po ul.Dlhá, Hlboká až do lesného porastu, kde potom
vozidlo
zmizlo cez poorané pole a poľnú cestu.
15.6.
V čase o 16.00 hod. OP prijala oznámenie občana o pohybe 4
podozrivých osôb v obci na mot. vozidle OPEL Vectra ŠPZ: Maďarska
pokúšajúcich odpredať mot. píly podomovým predajom. Vozidlo bolo hliadkou
zistené, preverením bolo zistené, že sa jedná o občanov Rumunska. Tieto
osoby boli vyzvané k upusteniu od predaja čomu porozumeli a hneď na to
opustili obec.
16.3.
V poobedňajších hodinách OP prevzala oznámenie o pálení na ul.
Ružová, pričom na mieste bolo zistené, že sa nejedná o pálenie záhradného
odpadu , ale kúrenie v kotly na ohrev vody.
V čase o 2.41 hod. hliadku kontaktovala suseda od reštaurácie
,,U melónka", že tam majú hlasno hudbu a ju to ruší. Hliadka na mieste
napomenula chlapca, ktorý púšťal hudbu. Ten túto okamžite stlmil a tiež
zatvorili vchodové dvere. Hliadka potom ešte vykonala následnú kontrolu a
hudba bola už stíšená. Sťažovateľka sa po náprave už neozvala.
23.3.
Počas hliadkovej služby bolo zistené pálenie záhradného odpadu
v
záhrade ul. Pri Majeri osoba bola upozornená na VZN obce i poučená o
nakladaní so záhradným odpadom.
23.3.
OP preverila oznámenie o 22.55 h od občana Lozorna , ktorý
oznámil
hlučnú hudbu na konci ul. Zvončínska , pravdepodobne v novom mlyne . Na
mieste zistené a na mieste dohovorené o stíšení reprodukovanej hudby.
25.3.
v ranných hodinách boli zaznamenaní dvaja podnapití občania
ako v
kráčajú po ceste na ul. Zohorská, boli upozornení na to aby sa pohybovali
po
chodníku a preventívne, aby sa nesprávali hlučne, čo zobrali na vedomie.
26.3.
OP prevzala od 4 detí mobilný telefón značky Samsung Galaxy,
ktorý
našli v priestore potoka v ul. Potočná.
Dňa 27.3.2012 o 09,30 hod bol
telefón vrátený majiteľovi . Cestou OP poslal majiteľ MT deťom sladké
poďakovanie.
30.3.
O 21.12 h OP zistila prejazd vojenskej techniky smerom za
PD kde

majú stretnutie priaznivci vojenských vozidiel , pričom o uvedenom
informovaný starosta obce , ktorý o akcii vedel - uvedená akcia prebehla
pokojne bez incidentov tiež bolo hovorené s usporiadateľom akcie.
O 22.22 h OP vykonala kontrolu o narušení ZŠ signalizačným
zariadením , pričom na miesto prišla aj pracovníčka školy s ktorou bola
vykonaná kontrola školy z vonku a aj z vnútra .Na miesto prišli aj
policajti
z O PZ Stupava
31.3.
O 20.00 bolo prijaté tel. oznámenie o podozrení o narušení
objektu
MŠ, hliadka vykonala fyzickú kontrolu objektu - narušenie zistené nebolo
/elektronické zabezpečenie objektu narušenie nesignalizovalo/.
Súčinnosť s PZ SR.
v mesiaci Marec 2012 vykonali príslušníci OP tri spoločné
hliadkové služby v obci za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých
osôb a vozidiel v obci.
V mesiaci Marec 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.
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