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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Apríl 2013.
Počas výkonu služieb v mesiaci apríl 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 apríl 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 apríl 2013 vykonali kontrolu 8 podozrivých vozidiel a 14
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 apríl 2013 boli odchytené dva psy .
Počas mesiaca apríl 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 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 apríl 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.
1 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
4 občana pre potreby PZ SR
0 pre potreby ostatné

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

podľa

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci apríl 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 apríl 2013 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

05.04. Hliadka preverila oznámenie starostu obce ohľadom nedovoleného vývozu smetí pri
št. ceste od Lozorna smer Malacky. Na mieste boli prítomní zamestnanci firmy ELITECH,
sídlo Tlmače, Levická 4, ktorí uviedli, že na uvedené miesto vyvážajú stavebnú suť a zeminu,
pričom to majú povolené p. Lazarom z PD Lozorno. Dané na vedomie starostovi obce.
10.04. Hliadka Obecnej polície v katastrálnom území obce v čase od 07.15 do 08.30 h
vykonala asistenciu záchranným zložkám pri dopravnej nehode dvoch osobných motorových
vozidiel na št. ceste medzi obcami Lozorno – Jablonové.
17.04. O 13,20 hod bolo na Obecnú políciu telefonicky oznámené spáchanie priestupkov
proti majetku podľa §-u 50 ods. 1/Zák.č. 372/90 Zb. zák. a proti občianskemu spolunažívaniu
podľa §-u 49 ods. 1, písm. d/Zák. č. 372/90 Zb. zák., ku ktorým malo prísť dňa 17.04.2013
okolo 13.20 h pred vrátnicou PD Lozorno. Šetrením na mieste bolo zistené že poškodená vec
oznamovať nechce a vec teda bola vybavená na mieste dohovorom. (Na uvedenom mieste
došlo ku hádke medzi partnermi a následne k rozbitiu okna na dverách vodiča ).
18.04. Hliadka vykonala fyzickú kontrolu ul. Orechová pri vykládke materiálu pre stavbu
v MŠ. Takisto bola vykonaná bezpečnost v cestnej premávke v čase o 15,25 nakoľko bol
v priestore príjazdovej cesty k MŠ občan Lozorna ktorý svojim konaním pravdepodobne pod
vplyvom alkoholu ohrozoval cestnú premávku, ležal na ceste a odmietol na žiadosť
pracovníkov komunikáciu opustiť. Občan bol hliadkou z miesta vykázaný , čo aj vykonal
19.04. Okolo 17,40 hod hliadka preverovala telefonické oznámenie že po staničnej ulici sa
pohybuje neznámy muž na osobnom motorovom vozidle zn.Fiat Punto a vodič by mal byť
pod vplyvom alkoholu. Hliadka uvedené vozidla začala hľadať a spoločne so štátnou políciou
vozidlo našli na ul. Potočnej. Vodiča z vozidla si prevzala hliadka dopravných nehôd OR PZ
v Malackách.
27.04. O 20,45 hod bolo hliadke obecnej polície oznámené že pravdepodobne na rohu ul.
Staničná a ul. Nová ide z rodinného domu dym . Hliadka po príchode na miesto zistila že ,

syn majiteľky páli na dvore konáre. Domáci boli upozornení na to , že porušujú VZN obce
a aby oheň ihneď aj zahasili. Oheň uhasili a bolo im oznámené , že keby sa to opakovalo
dostanú pokutu v rámci zákona o priestupkoch.
29.04. Hliadka kontrolou kamery kamerového systému zistila ,že občianka z ul. Jelšovej
umiestňuje domový odpad mimo pristavené kontajnery ( na futbalové ihrisko v ul. Jelšová
cca 20 m od kontajnerov). Po dohovore osoba odpad odstránila.

Súčinnosť s PZ SR.
-

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

V mesiaci apríl 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 apríl 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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