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 01.03.2017 do 31.05.2017
Za stanicu MsP Východ predkladám správu o jej činnosti a stave verejného poriadku za
obdobie od 01.03. do 31.05.2017. 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 do konca mája šestnásť
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.
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
Oblasť priameho výkonu služby
V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Východ riadila 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 miestach nie na to určených (hlavne zeleň a chodník), 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. Aj napriek tomu sa nepodarilo zabrániť nepovolenému vynášaniu odpadu
mimo určené stanovištia. V spolupráci s MÚ MČ Dargovských hrdinov sme riešili skládku pod
Adlerovou ulicou pri novovybudovanom parkovisku pre obhliadky vozidiel PZ. Ďalej hliadka so
psom MsP Východ zabezpečovala verejný poriadok počas vypratávania nelegálneho obydlia pod
Benadovou ulicou.
Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie
od 01.03. do 31.05.2017
Celkový počet zistených priestupkov za uvedené obdobie: 814
z toho:
-priestupky na úseku VZN: 395
-priestupky na úseku dopravy: 402
-iné priestupky: 17
z toho riešených:
-v blokovom konaní: 271 na sumu: 4380 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 23 na sumu: 520€
-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 20
-odložením: 9
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 507
-v riešení: 26
Iná činnosť:
Vraky
TPZO
PPNV
Prednášky, besedy
Doručené zásielky

výzva / odstránené

9/ 6/1
97
76
5
56

Oblasť prevencie a spolupráce
Počas sledovaného obdobia
sme vykonali niekoľko preventívno-bezpečnostných akcii
zameraných na chov psov, na požívanie alkoholických nápojov osobami mladistvými, na fajčenie
v prístreškoch MHD, detských ihrísk a na dodržiavanie prevádzkovej doby v pohostinstvách
a baroch v zmysle VZN č.173/2016 atď. Zabezpečovali verejný poriadok pri konaní kultúrnych
a športových podujatiach organizovaných Mestom Košice, mestskou časťou Dargovských hrdinov,
mestskou časťou Košická Nová Ves aj iných organizácií..
V ranných hodinách počas vyučovacích dní sme zabezpečovali priechody pre chodcov pred ZŠ
Maurerova a ZŠ Krosnianska č.2
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Rozpis aktivít na jednotlivé mesiace:
.
6x akcia zameraná na dodržiavanie zákona o chove psov. Kontrolovaných bolo vyše 45
majiteľov psov, pričom bol zistený len jeden priestupok.
3x akcia zameraná na požívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými
osobami. Počas akcie nebolo zistené žiadne porušenie zákona. Ani pohostinských
zariadeniach mládež sa nezdržiaval.
3x asistencie pre ÚPSVaR Moňov potok- sociálne slabé vrstvy.
3x asistencia pre MÚ DH pri vyčistení rokliny po bezdomovcoch
Niekoľkokrát vykázaní z miesta hliadkou mestskej polície.
1x asistencia pre Správu mestskej zelene pri výrube stromov
1x asistencia pre Vodárenskú spoločnosť pri odstraňovaní havárií vodovodného potrubia
lustrovaním majiteľov vozidiel prípade potreby zavolaním odťahovej služby –prekládka
vozidla.
6x kontrola čistoty s pani Jokelovou pracovníčkou MÚ mestskej časti DH
1x stretnutie s pánom Andrejčákom starostom MČ DH ohľadom riešenia kamerového
systému a riešenie problematiky odstraňovaním starých vozidiel
1x stretnutie s pánom starostom vo veci bezpečnostnej situácie na sídlisku a možné riešenia
parkovania motorových vozidiel na našom sídlisku.
1x zabezpečovali sme verejný poriadok počas konania akcie „Furčiansky maratón 2017“
5x Besedy zo žiakmi ZŠ Krosnianska č.2 na tému Šikanovanie a Dopravná výchova pre
žiakov I.stupňa a beseda v dennom stacionári na Exnárovej ulici na tému „ Ako sa nestať
obeťou podvodu“
3x zabezpečenie verejného poriadku počas konania „Dni mesta Košice“,
1x asistencia pri kladení vencov na Námestí osloboditeľov v Košiciach
1x akcia zameraná na požívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými
osobami. Počas akcie bol 4 x zistený porušenie zákona 219/96Zb.1xriešené v blokovom
konaní , 1x BPN, 1x napomenutím a 1x oznámením na MMK, jednalo sa o maloletú
osobu.
1x privolanie rýchlej lekárskej služby zranená staršia osoba, do príchodu sanitky
poskytnutá prvá pomoc,
1x privolaný Hasičský zbor ku vyrojeniu včiel na Buzuluckej ulici č.10
Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania.
Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom 6 podaní od občanov,
Miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov, SMsZ v Košiciach, resp. Policajného zboru
v Košiciach. Obsah predmetných podaní je rôzny, od oznámení na neprispôsobivé osoby, cez
vraky, nepovolené skládky, nedovolené vylepovanie plagátov na miesta, ktoré nie sú na to určené,
rušenie nočného kľudu, občianskeho spolunažívania až po vykonávanie kontrol v oblasti
lesoparku, zamerané na motoristov a psíčkarov a pod.
Oblasť vzdelávania a výcviku
▪ školenie k zákonu č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákon č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám;
▪ školenie k zákonu č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii so zameraním na úlohy, povinnosti
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a oprávnenia príslušníkov MsP;
▪ fyzické previerky príslušníkov stanice MsP Východ schválenými testami;
▪ preškolenie k zákonu č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a k pravidlám organizovania a vykonávania strelieb v podmienkach MsP a k technike používania služobných zbraní;
▪ streľby a streleckú prípravu príslušníkov MsP
 previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov stanice MsP Východ.

Úlohy pre nasledujúce obdobie
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 2015.
▪ Dôsledne riešiť vodičov vozidiel parkujúcich na verejných priestranstvách, ktoré nie sú určené na
na tento účel v zmysle zákona č.8/2009 o cestnej premávke 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, 13.06.2017
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