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

Predkladá: Ing. Magdaléna Janičkanová
Veliteľ stanice
Košice, 06.03.2017

Správa o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
od 01.12.2016 do 28.02.2017
V zmysle Plánu hlavných úloh stanice MsP Východ, predkladám správu o jej činnosti
a stave verejného poriadku za obdobie od 01.12.2016 do 28.02.2017. 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. 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.
Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo celkom trinásť príslušníkov
stanice MsP Východ, vrátane jej veliteľa. Jej činnosť, dosiahnuté výsledky jednotlivých
príslušníkov stanice, ako aj výsledky stanice MsP Východ ako celku, sa vyhodnocovali raz
mesačne na pravidelných pracovných poradách.
Kontrolná činnosť zameraná na priamy výkon služby sa vykonávala na základe nariadenia
náčelníka MsP Košice. Všetky zistené nedostatky boli prejednané s náčelníkom MsP Košice
a následne, všetky vážnejšie pochybenia a nedostatky boli prejednané na pracovných poradách,
ktorých sa zúčastnili všetci velitelia staníc a vedúci pracovísk MsP Košice
A. Oblasť priameho výkonu služby v Košickej Novej Vsi
Pozornosť hliadok bola zameraná hlavne na verejný poriadok a čistotu. V MČ Košická
Nová Ves sa kontrolovali záhradkárske lokality Geder a Konopiská, okolie areálu futbalového
ihriska, cintorín a Komunitné centrum pre osamelé matky s deťmi na ulici Poľnej č. 1. Naďalej
boli vykonávané kontroly statickej dopravy, zamerané najmä na dodržiavanie dopravného
značenia na ulici . sv. Ladislava.

B. Oblasť priameho výkonu služby na sídlisku Dargovských hrdinov
Pozornosť hliadok bola taktiež zameraná hlavne na verejný poriadok. V oblasti statickej
dopravy sa hliadky zameriavali hlavne na nedovolené parkovanie na miestach nie na to
určených (hlavne zeleň), na porušovanie zákazových značiek „ Zákaz vjazdu nákladných vozidiel
s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy na ul. Triede arm. gen. Svobodu a na parkovanie
vozidiel pred stanovišťami kontajnerov, ktorý bránia vývozu odpadu.
V súlade s Plánom hlavných úloh stanice MsP Východ spolupráci príslušníkmi MsP
Ťahanovce, bola v mesiaci január a február 2017 vykonaná preventívna akcia zameraná na
dodržiavanie zákona č. 219/1996Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Počas
akcie bolo kontrolovaných 14 osôb hlavne v objektoch škôl a detských ihrísk. Osoby boli riešené
nasledovným výsledkom: 6x napomenutie, 1x udelená bloková pokuta a 2x bloková pokuta na
mieste nezaplatená. Akcii sa zúčastnilo 9 príslušníkov stanice MsP Košice. Bol zapožičaný
prístroj na meranie (dychovej skúšky) alkoholu- dréger. Akcia bola úspešná aj napriek extrémnym
teplotám.Za uvedené obdobie sme poskytli asistenciu 26x. Jednalo sa o rôzne subjekty ako pre
ÚPSVaR, MMK odd. sociálnych vecí a rodiny, VVK a Kosit. Vykonali sme kontrolu verejného
poriadku a čistoty spolu s pracovníčkou MÚ DH p. Jokelovou. Počas tuhých mrazov sme poskytli
súčinnosť pri odvoze bezdomovcov do neziskovej organizácii Oáza do Bernátoviec v počte 4
osôb.
Zabezpečovali verejný poriadok počas konania kultúrnych a športových podujatí.
Preverovali sme 169 telefonických oznámení či cez operačné stredisko MsP alebo priamo na
stanicu MsP Východ. Väčšina oznámení sa týkalo venčenie psov, porušovanie občianskeho
spolunažívania, bránenie vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a neposlednom rade ležiace
podnapité osoby na verejnom priestranstve.
Za hodnotené obdobie bolo vykonaných celkom päť preventívnych akcií zameraných na
dodržiavanie ustanovení VZN č. 3/2007, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v MČ Dargovských hrdinov. Celkom bolo skontrolovaných 36 osôb z ktorých bolo 4 osôb
riešených napomenutím.
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Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie
od 01.12.2016 do 28.12.2017
Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 831
z toho:
-priestupky na úseku VZN: 421
-priestupky na úseku dopravy: 391
-iné priestupky: 19
z toho riešených:
-v blokovom konaní: 233 na sumu: 3295 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 22 na sumu: 600 €
-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 6
-odložením: 21
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 549
Iná činnosť:
Vraky/opustené vozidlá
TPZO
PPNV
Prednášky, besedy
Doručené zásielky

výzva / odstránené

15 / 13/ 3
56
65
3
128

Ing.Janičkanová Magdaléna
veliteľ stanice MsP Východ

3

