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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac December 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci december 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: 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 december 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 december 2012 vykonali kontrolu 6 podozrivých
vozidiel a 8 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 december 2012 neboli odchytené žiadne psy .
Počas mesiaca december 2012 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 dopraného 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 december 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 14 prípadoch.
7 občanov pre potreby Okresných súdov,
4 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR
1 pre potreby ostatné

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

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci december 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 10-tich prípadoch /
viď prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci december 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a
zásahov pre podozrenie s protiprávneho konania v 12 prípadoch:

Dňa 4.12.2012 okolo 11,00 hod hliadka OP preverovala telefonicky oznam podozrenia
pokusu krádeže železa na ul. Železničnej za autami ktoré má odstavené firma Karovič.
Hliadka vec preverovala avšak na mieste nikoho nenašla . Opätovne o 12,00 hod bola na
mieste vykonaná postriežka avšak dvaja neznámi muži z miesta utiekli .
Dňa 11.12.2012 V čase o 10,00 hod. bola hliadka požiadaná o preverenie starostlivosti o psa
v bývalej predajni HUŤAN, ohliadkou na mieste boli nájdení dvaja psy obaja pôsobili zdravo
a mali dobrú kondíciu pričom na príchod hliadky reagovali štekaním. Preverením bolo
zistené, že psy zabezpečujú ochranu objektu a riadne sa o psov stará pani z Lozorna .
Informácie boli odovzdané žiadateľovi a to Slobode zvierat Bratislava .
Dňa 26.12.2012 hliadka OP po telefonickom ozname vykonala previerku na parkovisku pri
kostole pričom na mieste zistila , že na parkovisku sa nachádza občan Slovinskej republiky p.
Anton Makar bytom Slovinsko ktorý uviedol, že bol v Rakúskej republike v Angerne na
požičanom aute od svojej sestry taktiež zo Slovinska avšak uviesť EČ vozidla nevedel.
Takisto bolo zistené , že je pod vplyvom pravdepodobne alkoholu. K veci tiež uviedol , že bol
s nejakými kamarátmi a cestou z Angernu už na Slovensku mu odcudzili už spomenuté
motorové vozidlo zn. Škoda Fábia bielej farby . Tiež uviedol , že nejaký čas išiel peši avšak
odkiaľ a kam uviesť nevedel. Taktiež nevedel kde sa nachádza. Po zistení týchto skutočností
bola vec oznámená na OO PZ Stupava cestou operačného strediska Bratislava / č.158 / . Asi
po pol hodine si muža prevzala hliadka štátnej polície OO PZ Stupava .
Dňa 27.12.2012 hliadke Obecnej polície oznámil občan z ul. Jelšovej krádež 3 mesačného
vlčiaka . Taktiež k veci uviedol informácie , ktoré budú konzultované s OO PZ Stupava . / po
spolupráci s OO PZ Stupava majiteľom a Obecnou políciou bol pes vypátraný v obci
Jabloňové a bol vrátený majiteľovi / .

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci december 2012 vykonali príslušníci OP šesť spoločných hliadkových služieb
v obci za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci december 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 december 2012 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. Výsledky sú
priebežne vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
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