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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac júl 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci júl r.2014 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 júl 2014 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 2014 vykonali kontrolu 8 podozrivých 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 júl 2014 bol odchytený jeden pes pričom bol následne
odovzdaný slobode zvierat.
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 2014 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 7 prípadoch.
2 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
3 občanov pre potreby PZ SR
0

pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci júl 2014 objasňovanie priestupkov, podľa zákona
č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku
na úseku občianskeho spolunažívania

Hliadka Obecnej polície v mesiaci júl 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala
pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 8 prípadoch .

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci júl 2014 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre
podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

08.07.2014 Počas hliadkovej služby v katastri obce bol v priestore križovatky ciest v smere
na obec Stupava zistený prívesný vozík v priekope ŠPZ: MA 634 YB, lustráciou v evidencii
bolo zistené, že prívesný vozík bol dňa 1.7.2014 odcudzený v meste Bratislava. Vec
postúpená k riešeniu OO PZ ako vecne príslušnému orgánu.
11.07.2014
V čase o 19.30 hod. hliadka preverovala dopravnú nehodu ktorú hliadke
oznámil maloletý z Lozorna pričom uviedol , že ho pri križovatke Slnečná, Potočná zrazilo
vozidlo a z miesta nehody vodič ušiel. Hliadka skutočnosť oznámila dopravnej polícii
a poškodeného odviezla domov rodičom s tým, že doporučila, aby podľa pokynov
dopravného policajta navštívili urýchlene lekára a následne celú vec nahlásili osobne
v Malackách na polícii.
12.07.2014 V čase o 2.59 hod. hliadka vykonala preverenie alarmu na ZŠ . Hliadka celý
objekt skontrolovala a nezistila žiadne narušenie objektu.
18.07.2014 Hliadka vykonala asistenciu pracovníčkam OÚ OSVaR u rodiny v Lozorne
na ul. Jelšova. Pri komunikácii s pracovníčkami bola agresívna a nechcela komunikovať. K
danej veci hliadka spracovala záznam.

21.07.2014

Hliadka opätovne vykonala asistenciu pracovníčkam OÚ OSVaR .

22.07.2014
Na Obecnú políciu oznámil občan Lozorna, že syn sa im vyhráža, že ich
pozabíja a robí doma výtržnosti. Po privolaní OO PZ Stupava ako aj RZP bola vykonaná
asistencia v súčinnosti so štátnou políciou na psychiatrické oddelenie nemocnice na ul.
Mickiewiczovej v BA..

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci júl 2014 vykonali príslušníci OP 2 spoločných hliadkových služieb v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci júl 2014 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 2014 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 páchania
trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce
Lozorno pričom časť z nich bola uverejnená na internetovej stránke obce Lozorna.
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