Výber z denných hlásení za mesiac máj 2012

Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) dňa 02.05.2012 prijala oznámenie, že v priestoroch ZŠ
Fándlyho zaznamenali krádež kabelky. Krádeže sa mal dopustiť neznámy muž rómskeho pôvodu. Muž
sa na mieste už nenachádzal. Jeho pohyb v budove školy bol zaznamenaný kamerovým systémom
školy. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že poškodená osoba mala v kabelke telefón a
kľúče. Hliadka MsP podozrivú osobu spozorovala v meste až dňa 18.05.2012, kedy sa zistilo, že
páchateľom krádeže je 27-ročný Zoltán H. z Levíc. Nakoľko podozrivý bol za obdobný čin v
predchádzajúcich 12 mesiacov riešený, vec bola postúpená ako podozrenie z prečinu krádeže na
OOPZ Sereď.
Dňa 04.05.2012 hliadka MsP riešila na Dolnočepeňskej ul. pred novým „Pub“-om slovnú hádku medzi
občanmi, pri ktorej sa zistilo, že jedným z aktérov je mladistvý Vojtech H. Hliadka u mladistvého
vykonala dychovú skúšku na alkohol, pri ktorej mu bolo zistené 1,19 promile alkoholu v dychu.
Nakoľko alkohol mu umožnil požiť majiteľ „Pub“-u, bola majiteľovi uložená bloková pokuta.
Mladistvého si odviedol domov zákonný zástupca, zároveň bolo na Mestský úrad spracované
oznámenie o zistení.
Na rušenie nočného kľudu upozornili dňa 06.05.2012 obyvatelia Spádovej ul. za OD Jednota. Hliadka
na mieste zistila, že k rušeniu dochádzalo motorovým vozidlom, s ktorým 18-ročný chalan
neprimerane jazdil. Touto jazdou vodič vozidla dostal defekt a poškodil disk kolesa na blízko
stojacom vozidle. Telefonicky bola kontaktovaná majiteľka vozidla, ktorá si vozidlo prišla prevziať.
Priestupcovi bola uložená bloková pokuta.
Pozorný občan mesta Sereď nahlásil na útvar MsP, že po Niklovej ul. sa majú pohybovať bezdomovci
s nákupným vozíkom, na ktorom tlačia do zberných surovín nejaké zariadenie. Hliadka v zberných
surovinách našla dobre známe "firmy" Petra H. a Bohuša R., ktorí v zberných surovinách chceli
odovzdať železnú súčiastku. Podľa oznamovateľa, súčiastku zobrali na ul. Vonkajší rad z budovy
patriacej cukrovaru. Telefonicky bola kontaktovaná zodpovedná osoba z cukrovaru, ktorá potvrdila,
že odcudzená súčiastka patrí cukrovaru. Nakoľko podozriví boli za obdobné činy v predchádzajúcich
12 mesiacov riešení, vec bola postúpená ako podozrenie z prečinu krádeže na OOPZ Sereď.
Dňa 07.05.2012 hliadka MsP počas obhliadky spozorovala na Nám. Slobody v priestore zastávok SAD
ako neznámy mladík rozbíja päsťou spätné zrkadlo na autobuse zn. Karosa. Hliadka menovaného
predviedla na útvar MsP, pričom voči osobe museli byť použité donucovacie prostriedky hmaty a
chvaty sebaobrany.
Na útvare MsP bolo zistené, že sa jedná o 17-ročného Vojtecha H. (už známeho z prípadu zo dňa
04.05.2012). Na útvar bola telefonicky privolaná mama mladistvého. Za prítomnosti zákonného
zástupcu bol Vojtech H. vypočutý a bola u neho vykonaná dychová skúška na alkohol, pri ktorej mu
bolo v dychu zistené 2,13 promile alkoholu. Za skutok mu bola uložená bloková pokuta a z dôvodu
zistenia alkoholu u mladistvej osoby bolo spísané oznámenie na Mestský úrad.
Zbavovanie sa odpadu, tým že odpad odveziem a uložím mimo otváracie hodiny pred zberný dvor, sa
neoplatilo občianke susednej obce, ktorá svoj odpad vyložila pred bránu zberného dvora. Kamerovým
systémom MsP bolo skutočnosť nasnímaná a osobe bola uložená bloková pokuta.
Dňa 12.05.2012 hliadka v mestskom parku zistila nerešpektovanie VZN o zákaze požívať alkoholické
nápoje na verejnom priestranstve. Priestupcovi bola uložená bloková pokutu.

Krádež bicykla prišla dňa 18.05.2012 na MsP nahlásiť občianka, ktorá si nechala neuzamknutý bicykel
pred poštou. Pomocou kamerového systému bola podozrivá osoba zaznamenaná a na základe
miestnej znalosti ju hliadka vypátrala. V deň krádeže bol bicykel vrátený majiteľke a priestupcovi bola
uložená bloková pokuta.
Dňa 20.05.2012 hliadka počas kontroly parkoviska OD Kaufland spozorovala podozrivú osobu, ktorá
utekala smerom od OD Kaufland. Hliadka osobu začala prenasledovať a zadržala ju na ul. Kukučínovej
na parkovisku Meander. Jednalo sa o 33-ročného Mariána W. z Trnavy. Následne sa s menovaným
hliadka presunula do OD Kaufland, kde bolo zistené, že sa dopustil krádeže tovaru (8 ks štangličiek
salámy a ručnej baterky) v hodnote 46 €. Tovar bol vrátený späť do predajne OD Kaufland. Nakoľko
podozrivý bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacov riešený, vec bola postúpená ako
podozrenie z prečinu krádeže na OOPZ Sereď.
Bloková pokuta bola uložená občanovi mesta, ktorý v priestoroch záhradkárskej oblasti koleno
spaľoval odpad. Uvedeným konaním došlo k nerešpektovaniu zákazu zneškodňovania odpadu v
zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení a doplnení neskorších
predpisov.
Dňa 22.05.2012 sa obyvatelia Novomestskej ul. sťažovali na susedov, ktorí rušili nočný kľud. Hliadka
na mieste uložila priestupcovi blokovú pokutu.

