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 01.03.2020 do 31.05.2020
V zmysle Plánu hlavných úloh stanice MsP Východ, predkladám správu o jej činnosti
a stave verejného poriadku za obdobie od 01.03. do 31.05.2020. 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.
A. Oblasť riadiaca a kontrolná
Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo celkom šesťnásť 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
B. Oblasť priameho výkonu služby
V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Východ riadila Plánom hlavných úloh na rok
2020 a zákonom o obecnej polícií čo znamená, že pozornosť hliadok bola zameraná 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 uliciach Ortvaňová, Trnková a na Ul. sv.
Ladislava.

V oblasti statickej dopravy na sídlisku Dargovských hrdinov sa hliadky zameriavali
hlavne na nedovolené parkovanie na zeleni, na porušovanie zákazových značiek a to zákaz
vjazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy.
Vzhľadom na obdobie jarného upratovania bola zvýšená hliadková činnosť
v záhradkárskych lokalitách a preventívne pôsobenie na občanov, aby nezakladali ďalšie
nepovolené skládky a nevypaľovali trávu, vzhľadom tomu, že bola vyhlásené zvýšené
nebezpečenstvo požiarov zo strany Hasičského zboru –suché počasie.
V spolupráci s MÚ MČ Dargovských hrdinov niekoľkokrát sme kontrolovali čistotu ne
sídlisku.
Vzhľadom na vzniknutú pandémiu Covid-19 od 05.03.2020 sme kontrolovali obchodné
priestory ich otváranie a zatváranie. Upozorňovali občanov na nosenie ochranných pomôcok tváre
– rúška. Boli časté kontroly zdržiavanie sa ľudí a deti na detskom ihrisku a aj na verejnom
priestranstve podľa nariadenia vlády SR a hlavného hygienika SR. Boli sme nápomocný pri
rozdávaní ochranných rúšok na Moňov potoku našim sociálne slabým spoluobčanom ktorý
organizoval MU DH pod vedením p. starostu. Bolo zvolané stretnutie zo strany soc.oddelenia
magistrátu mesta Košice ohľadom poskytnutia pitnej vody na Moňov potoku, kde podľa tam
žijúcich im vodu netreba, oni tam majú prameň.
Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie
od 01.03. do 31.05.2020
Celkový počet zistených priestupkov za uvedené obdobie: 385
z toho:
-priestupky na úseku VZN: 9
-priestupky na úseku dopravy: 144
-iné priestupky: 12
z toho riešených:
-v blokovom konaní: 54 na sumu: 1060 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 1 na sumu: 30 €
-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 4
-odložením: 8
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 220
Iná činnosť:
Vraky
TPZO
PPNV
Prednášky, besedy
Doručené zásielky

výzva / odstránené

18 / 4/6
4
13
0
34
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C. Oblasť prevencie a spolupráce
Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania.
Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom 412 oznamov a z toho
štyridsať od občanov, Miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov, SMsZ v Košiciach. Obsah
predmetných podaní je rôzny, od oznámení na neprispôsobivé osoby, cez vraky, oznámenia na
psíčkarov, nedodržiavanie záverečných hodín, občianske spolunažívanie hlučnosť mládeže na
verejnom priestranstve alebo na detskom ihrisku a najviac na bránenie vozidiel vjazdu a výjazdu
z garáží.
E. Úlohy pre nasledujúce obdobie
Úlohy pre nasledujúce obdobie sú dané Plánom hlavných úloh MsP Košice na rok 2020
a v mesiacoch jún, júl a august sú nasledovné:
Pravidelne každý týždeň vykonať preventívnu bezpečnostnú akciu podľa rozpisu veliteľa.
Zmapovať stav verejno-prospešných zariadení ako verejné osvetlenie, lavičky v parkoch
Zmapovať staré opustené vozidlá na sídlisku.
jún:
V mesiaci jún zvýšenú pozornosť venovať na priechodoch pre chodcov v súvislosti s ukončením školského roka.
▪ V rámci mesačného hodnotenia činnosti stanice, vyhodnotiť činnosť každého jednotlivca za prvý
polrok 2020
▪ Dôsledne riešiť vodičov vozidiel parkujúcich na verejných priestranstvách, ktoré nie sú určené na
na tento účel v zmysle zákona č.8/2009 o cestnej pre mávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
júl a august:
▪ Vzhľadom na prázdninové obdobie, výkon služby zamerať hlavne na:
➢ mapovanie činnosti mládeže, trávenie voľného času,
➢ ochranu pred poškodzovaním verejnoprospešných zariadení,
➢ konzumáciu alkoholu na verejnosti mladistvými,
➢ skupinky schádzajúcej sa mládeže a neustále mapovanie týchto miest,
➢ kontrolu vodenia psov na verejných priestranstvách,
➢ čistotu mestských častí,
➢ nočné kontroly zamerať na dodržiavanie nočného pokoja,
➢ kontroly zamerať na predaj tabakových výrobkov mladistvým,
➢ kontroly dodržiavania záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach.
.
▪ Zintenzívniť kontroly objektov základných a materských škôl počas ich uzatvorenia
v prázdninovom období.
Košice, 10.06.2020

Prílohy:

1. Paragrafy – spôsoby riešenia
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