Mesto Košice – Mestská polícia Košice
Stanica Východ, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice

Predkladá: Ing.Janičkanová
veliteľ stanice MsP Východ

Správa o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
od 01.03.2016 do 31.05.2016
Príslušníci plnili aktuálne úlohy, preverovali a prešetrovali došlé oznámenia a podnety od
občanov, vykonávali dohľad nad ich majetkom a majetkom mesta, dohliadali na verejný poriadok
a čistotu, kontrolovali statickú dopravu, ako aj dodržiavanie VZN mesta a mestských častí.
Stanica MsP Východ ako poriadkový útvar mesta Košice zabezpečovala v zmysle zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii verejný poriadok v mestských častiach Košická Nová Ves
a Dargovských hrdinov.
Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo do konca apríla šesťnásť
príslušníkov vrátane jej veliteľa. Dosiahnuté výsledky jednotlivých príslušníkov stanice, ako
aj výsledky stanice MsP Východ ako celku, sa vyhodnocovali raz mesačne na pravidelných
pracovných poradách.
Celkovo za uvedené obdobie vyriešili 906 priestupkov. Z celkového počtu priestupkov uložili:
367 pokút v blokovom konaní na sumu 4.820 .-€
9 pokút riešených blokom na pokutu nezaplatenú na mieste priestupku na sumu 170.-€
504 priestupkov riešili napomenutím
6 priestupkov odložili v zmysle zákonov o priestupkoch
26 priestupkov odovzdali príslušným správnemu orgánom na ich riešenie alebo je v
rozpracovaní
Vykonali 16 kontrol vyplývajúcich z rôznych požiadaviek mestských časti.
23 asistencii pre rôzne subjekty ako Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Správa mestskej zelene pri výrube stromov, Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť pri odstraňovaní havarijného stavu a neposlednom rade bola poskytnutá

asistencia pre Miestny úrad Dargovských hrdinov pri kontrolách čistoty a pri vyčistení muldy pod
ulicou Benadova, Slivnik. Pravidelne sa kontroluje čistota s pracovníčkou MÚ DH p. Jokeľovou
stanovište veľkokapacitných kontajnerov, hlavne čistota okolo nich.
Zistili a oznámili 9 závad, prijali 6 oznámení a žiadosti od občanov, doručovali zásielky
pre súdy a rôzne úrady 108 krát a 52 krát použili technický prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla .Trikrát sme zaslali návrh na riešenie neprejazdnosti vozidiel Kositu a iných
vozidiel záchranných služieb na MMK referát dopravy, ktoré boli kladne riešené. Jedná sa o ulice
Exnárova, Bielocerkevska a Maurerova. Podľa referátu realizovať sa bude priebežne.
Pracovná činnosť príslušníkov stanice
Počas školského roka pravidelne medzi 7:30-8:00 hod. zabezpečujeme bezpečný prechod
žiakov cez priechody pre chodcov , hlavne pred ZŚ Maurerova, ZŠ Krosnianska 2-4.
Vykonali sme niekoľko prednášok a besied hlavne pre žiakov základných škôl na tému:
Dopravná výchova I. a II., Konzumácia alkoholických nápojov a iné návykové látky a Prevencia
kriminality a jednu prednášku pre Stacionár seniorov na Exnárovej ulici na tému „ Ako sa nestať
obeťou podvodu „
Zabezpečenie nočného pokoja a dodržiavanie verejného poriadku vykonávajú piatok
a sobotu aj v nočných hodinách hliadkovú činnosť.
Monitorujú pohyb a prespávanie sociálne neprispôsobivých občanov ( bezdomovcov),
v prípade zistenia protiprávneho konania sú riešené v zmysle platnej právnej úpravy.
Zabezpečovali verejný poriadok pri konaní kultúrnych a športových podujatiach
organizovaných Mestom Košice, mestskou časťou Dargovských hrdinov, mestskou časťou
Košická Nová Ves aj iných organizácií.
Ďalej zabezpečovali :
Verejný poriadok počas konania futbalového zápasu
Kladenie vencov
Protestné zhromaždenia a petičné akcie
Košické májové dni
Preventívno-bezpečnostné akcie na konzumáciu alkoholických nápojov mladistvými
osobami a konzumácia alkoholických nápojov na verejnom priestranstve
fajčenie v prístreškoch MHD, v školských areálov, na detských ihriskách
preventívne akcie zamerané na dodržiavanie podmienok chovu zvierat v zmysle zákona
282/2002 Z.z.
Počas výkonu služby kontrolovali hlavne tieto miesta :
lesopark – zakladanie ohnísk, doprava, bezdomovci, skládky
cintorín Košická Nová Ves- poškodzovanie cintorína
park pri fontáne- konzumácia alkoholických nápojov, znečisťovanie parku,
poškodzovanie majetku
ZŠ Krosnianska 4 – konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie poškodzovanie
majetku
ZŠ Postupimská 37 – konzumácia alk.nápojov, fajčenie, poškodzovanie majetku
OC Ondava – nakladacia rampa, znečistenie bezdomovcami
KNV, krízové centrum, záhradkárske lokality
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Moňov potok
Jaltská 29 pri výmenníku – konzumácia alk. nápojov, fajčenie, rušenie nočného
kľudu
Maurerova, PČL 2-36 parkovanie na zeleni a porušenie dopravnej značky B1 –
zákaz vjazdu
Mulda- Kurská, Benadova, Lidické nám. Ilegálne prístrešky

Príloha : Prehľad výslednej činnosti v grafoch

Zpracovala: Ing.Magdaléna Janičkanová
Veliteľ stanice MsP Východ

V Košiciach 03.06.2016
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Priestupky podľa riešenia

Bloková pokuta
Blok na mieste nezaplatená

Napomenutia
rozpracované
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