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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac jún 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci jún 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 jún 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 jún 2014 vykonali kontrolu 4 podozrivých vozidiel a 3 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 jún 2014 bol odchytený jeden pes pričom bol
následne odovzdaný slobode zvierat.
Počas mesiaca jún 2014 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 dopravného 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 únj 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 15 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
4 občanov pre potreby PZ SR

5

pre potreby ostatné

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

Jednalo sa o priestupky proti majetku –
Priestupok na úseku chovu psov

Hliadka Obecnej polície v mesiaci jún 2014
oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 6 prípadoch .

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

01.06.2014
Hliadka počas služby vykonala kontrolu areál základnej školy, počas priebehu
osláv MDD, kontrolu verejného poriadku počas celého trvania akcie – k narušeniu verejného
poriadku ani celého priebehu akcie neprišlo. akcia ukončená v čase 18,30 hod.

02.06.2014 Hliadka počas obchádzkovej služby zistila a našla psa jokšírského teriéra. Tento
bol vrátený majiteľke ktorá pochádza z Lozorna .

15.06.2014 O 18.03 h prijaté oznámenie, že na križovatke ulíc Staničná – Kozinská vedľa
vozovky leží osoba. Na mieste zistené, že sa jedná o občana z Lozorna, ktorý nejavil známky
života. Na miesto sa dostavila RZP, hliadka OO PZ Stupava. Ošetrujúci lekár konštatoval na
mieste smrť. Na miesto na neskôr dostavil ohliadajúci lekár, ktorý sa na mieste nevedel
vyjadriť k príčine smrti, preto nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Telo nebohého bolo
odvezené pohrebnou službou ECKER z Malaciek do USL Antolská. V uvedenej veci naďalej
pokračuje z dôvodu vecnej príslušnosti OO PZ Stupava.

18.06.2014 O 12.58 h hliadka prijala telefonické oznámenie, že na ul. Novej leží na
chodníku osoba. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o obyvateľa Lozorna, ktorý
bol značne pod vplyvom alkoholických nápojov, pričom si ľahol na cestu aj s bicyklom.
Z dôvodu ochrany života a zdravia bol občan odvezený do miesta svojho bydliska.

22.06.2014 Hliadka Obecnej polície počas Dňa hudby v Lozorne v kultúrnom centre Zorno
vykonávala dozor nad cestnou premávkou v okolí Zorna ako aj verejného poriadku podľa
potreby usporiadateľov.
24.06.2014 Preverovanie oznamu ťažby dreva v smere za Abelandom pričom šetrením na
mieste bolo zistené , že prerezávku vykonávajú štátne lesy.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci jún 2014 vykonali príslušníci OP 6 spoločných hliadkových služieb v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci jún 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 jún 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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