Správa o činnosti Mestskej polície za mesiace január až marec 2022

Činnosť Mestskej polície bola vykonávaná v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Mestská polícia sa v uvedenom období teda v mesiaci január, február a marec 2022 venovala
zvýšenú pozornosť miestam, kde dochádza často ku páchaniu protispoločenskej činnosti a tak
boli hliadky vysielané, práve do uvedených lokalít.
Okrem vyššie uvedených úloh MsP v sledovanom období plnila aj ďalšie úlohy
vyplývajúce z príslušných zákonov, nariadení a VZN mesta a v hodnotenom období celkovo
riešila 241 oznámení z toho pri 112 skutkoch sa jednalo len o preverenie, nakoľko nešlo
o trestný čin, ani priestupok.
Na úseku priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47, kde nám spadá aj rušenie
nočného kľudu, nám nápad priestupkov oproti mesiacom október až december 2021 zostal, až
na malé percento rovnaký a v rámci hodnoteného obdobia boli služby, kde niekoľko dní, nebolo
zaznamenané páchanie uvedených skutkov, čo však pripisujem nepriaznivému počasiu, takže
na vonkajších priestranstvách bol zaznamenávaný malý výskyt osôb. Okrem prípadov rušenia
nočného kľudu tam máme podľa vyššie uvedeného ustanovenia evidované aj prípady vzbudenia
verejného pohoršenia, ktorých máme za uvedené obdobie evidované dva prípady.
Na úseku majetkových priestupkov, teda drobných krádeži, sme zaznamenali nárast
nápadu o 4,7 % kde však samotný nárast nám spôsobili drobné krádeže v obchodných centrách
a taktiež krádeže zo súkromného majetku. Hliadky MsP sa v tomto období zameriavajú hlavne
na vyššie uvedené majetkové priestupky a trestné činy, ktoré sú páchané krádežou dreva.
K majetkovým priestupkom chcem dodať, že do dnešného dňa nám počet krádeží v obchodných
centrách stále narastá.
Na úseku občianskeho spolunažívania sme za uvedené obdobie zaznamenali nárast
nápadu o 1,7 % .Aj tu musím konštatovať, že nám na tomto úseku okrem drobných hádok
a ublížení na zdraví pribudli prípady rušenia občanov nadmerným hlukom. Samozrejme
zvýšený nápad vyššie uvedených skutkov zaznamenávame hlavne v období vyplácania
sociálnych dávok.
Na úseku dopravy, teda priestupky podľa § 22 zák. č. 372/90 Zb. evidujeme nárast
priestupkov s porovnaním oproti rovnakému obdobiu roku 2021 o 9 %. Vzhľadom k tomu, že
sa nám na území mesta hustota premávky neustále zvyšuje, toto číslo budeme ťažko vedieť
ovplyvniť, dá sa predpokladať, že bude do budúcna len narastať. Pri ukladaní blokových pokút
už hliadky MsP využívajú aj platobný terminál pri zaplatení pokuty kartou.
Mestská polícia v Moldave nad Bodvou pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste
v mesiacoch január až marec 2022 úzko spolupracovala najmä s príslušným útvarom
Policajného zboru. V uvedenom období boli v nočných hodinách denne vykonávané
súčinnostné, kombinované pešie hliadky vo vytypovaných lokalitách mesta, kde bol
zaznamenaný vyšší nápad majetkových trestných činov, alebo časté porušovanie verejného
poriadku a nočného kľudu.

V pracovných dňoch počas školského roka v čase od 07.00 do 08.15 hod. bola
príslušníkmi mestskej polície, spoločne s členmi MOPS, zabezpečovaná asistencia na
miestnych komunikáciách pri priechodoch pre chodcov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl,
zameraná na bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez vozovku. Zastavovaním vozidiel pred
priechodmi v čase, keď prechádzali skupiny školákov ale aj ostatných občanov, bola výraznou
mierou zvýšená bezpečnosť chodcov, ako účastníkov cestnej premávky
V priebehu mesiaca január bola vykonávaná asistencia pracovníkom TS pri
zabezpečovaní premávky na ul. Hlavnej a Hviezdoslavovej, počas výrubu stromov.
Dňa 11. 2. 2022 došlo na ul. Hlavnej 124 k dopravnej nehode vozidla Škoda Felícia,
pričom vodič zišiel z vozovky a narazil do stĺpa verejného osvetlenia, ktorý odtrhol. Na miesto
bola privolaný policajt SDN policajného riaditeľstva Košice-okolie ktorý zistil, že vodič je pod
vplyvom alkoholu a prípad na mieste prevzal.
Za hodnotené mesiace bolo rušenie nočného udržané na rovnakej úrovni, ako na konci
minulého roka, čo bola jedna z prvoradých úloh. Naďalej sa priebežne zvyšovala odborná
úroveň a profesionalita mestských policajtov, každodennou inštruktážou pred službou.
V oblasti verejného poriadku bude pozornosť sústredená najmä na prevenciu, kontrolu
dodržiavania platných ustanovení VZN mesta, v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky bude činnosť zameraná najmä dohliadať na dopravnú situáciu v blízkosti školských
zariadení a v najrizikovejších miestach na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky
v zónach s dopravným obmedzením a na vyhradených parkoviskách. Taktiež bude vykonávaná,
kontrola na dodržiavanie VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnom
priestranstve.
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