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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac August 2013.
Počas výkonu služieb v mesiaci august 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 august 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 august 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 august 2013 neboli odchytené psy .
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.
V mesiaci august 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 7 prípadoch.
1 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR
1 pre potreby ostatné

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

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci august 2013 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 3 prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

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

03.08. O 00,30 hod oznámil na Obecnú políciu občan Lozorna , že do rodinného domu na
ul. Jelšovej ktorý je dom tiež jeho svokry sa vlámal jej bývalý druh . Po príchode na miesto
bolo zistené že dom je uzamknutý a dcéra od domu matky kľúč nemá. Po príchode
poškodenej ako aj štátnej polície hliadka Obecnej polície pátrala v okolí a našla podozrivého
, pričom ho odovzdala príslušníkom OO PZ Stupava , ktorý ho odviezli vyšetrovateľovi OR
PZ v Malackách pre podozrenie z trestného činu porušovanie domovej slobody ako aj
poškodzovanie cudzej veci.
11.08. O 01.25 h oznámené pokus krádeže transformátora firmy BVS na Artézskej studni.
Vec preverená spoločne s OO PZ Stupava transformátor neodcudzili len odmontovali káble
a vypustili olej. Prepátrané okolie bez kladného výsledku.
12.08. V ranných hodinách oznámila pracovníčka CBA na ul. Hlavnej krádež vlámaním do
potravín , pričom bolo zabezpečené miesto činu do príchodu OO PZ Stupava a prepátrané
okolie . Poškodený alarm , žiadny signál o narušení. Majiteľ sa nachádzal na dovolenke.
12.08. Vo večerných hodinách v čase od 20,30 hod do 00,00 hod vykonaná regulácia dopravy
na ul. Staničná, Nová, Nám. Sv. Kataríny, Zohorská pri preprave nadrozmerného nákladu. Pri
prácach premostenia mostu na ul. Staničnej došlo k poškodeniu vozovky mechanizmom, načo
boli upozornený pracovníci firmy zodpovedajúci za logistiku. Taktiež vyrozumený starosta
obce, ktorý bol na mieste tiež prítomný.
18.08. V čase o 18.56 hod. hliadku požiadali o súčinnosť kolegovia z OOPZ Stupava.
Dostali nahlásené výtržnosti z pohostinstva na Štadióne. Hliadka na mieste zistila , že
občan z Lozorna je opitý a vykrikuje. Bol upozornený na slušné správanie a
vyprevadený na ulicu. Po upozornení sa upokojil a sadol si vonku na terase.
V nočných hodinách hliadka riešila sťažnosť občianky Lozorna , ktorá sa sťažovala na hlasnú
hudbu. Na mieste hliadka zistila, že sused si doma púšťa hlasno hudbu a má otvorené okná.
Bol upozornený na rušenie nočného kľudu pričom hudbu okamžite vypol.
23.08. O 08,30 hod osobne oznámil p. F. Zlámal , že za ul. Novou v smere na záhradkársku
osadu Podzbrodka je odstavené osobné motorové vozidlo zn. Fiat ktoré je bez EČ a má
rozbité ľavé zadné sklo. Vozidlo lustráciou cez OO PZ Stupava bolo zistené, že bolo
odcudzené v Bratislave , pričom tiež bolo zistené , že vozidlu boli pridelené EČ SI 628 AN.
Vozidlo bolo až do príchodu výjazdovej skupiny OR PZ v Malackách strážené a prevzaté
odťahovou službou MV SR.

31.08. V čase o 01.42 h tel. oznámil občan Lozorna , že mu o 01.35 h prišiel na mobilný
telefón signál o narušení objektu na uvedenej adrese. Požiadal o skontrolovanie, nakoľko je
na dovolenke. Hliadka na mieste zistila vniknutie do garáže, telefonicky vyrozumený
poškodený. Podľa poškodeného NP odcudzil 2 ks horské bicykle. V pondelok, po návrate
z dovolenky podá oznámenie na OO PZ Stupava.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci august 2013 vykonali príslušníci OP 7 spoločných hliadkových služieb v obci
za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci august 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 august 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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