Výber z denných hlásení za mesiac január 2013

Pomocou operátorov kamerového systému, bolo zistené porušenie zákona č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov v znení a doplnení neskorších predpisov na zástavkách SAD dovedna
sedemkrát. Vyslaná hliadka osobám uložila pokuty v blokovom konaní.

Občanom mesta na ul. Legionárska a Jesenského neznámy páchateľ podpálil vypínače vo vchode, čo
malo za následok ich úplne zhorenie. Páchateľ sa dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnení neskorších predpisov.
O svetlá sa zaujímal aj ďalší páchateľ, ktorý na ul. Cukrovarská z obytného bloku odcudzil vnútorné
osvetlenie na spoločnej chodbe na poschodiach č. 2, 6, 7, 10 a 12. Jednalo sa o osvetlenie
s pohybovým čidlom. Poškodeným bol v tomto prípade Mestský bytový podnik v Seredi.

Začiatkom mesiaca sa na budove železničnej stanice v Seredi objavil hanlivý nápis adresovaný 18
ročnej Michaele z mesta Sereď.

Vec bola oznámená železničnej polícii. Pomocou kamerového

systému bolo zistené, že na budovu bol nápis napísaný deň predtým tesne po 23.00 hod. Na
kamerovom zázname bolo viditeľných päť osôb, z toho neznámy muž nápis nastriekal a štyria ďalší
dávali pozor na prichádzajúce osoby a vozidlá. Vec je v riešení železničnej polície.

Pozorný občan si pri prechádzke po meste všimol, že na predajni Papiernictva je vypáčené okno.
Hliadka na mieste zistila, že došlo k vniknutiu páchateľa do objektu. Na miesto bol privolaný majiteľ,
ktorý následne zistil, že mu neznámy páchateľ z predajne odcudzil registračnú pokladnicu v hodnote
cca 1500 € a hotovosť 50 €. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ Sereď, ktorá vec prevzala.

Výmoľ na vozovke spôsobil, že na križovatke ulíc Krásna a Priečna došlo k vbehnutiu vozidla do
výmoľu, pričom sa na vozidle poškodilo predné koleso tak, že došlo k jeho prerezaniu. Hliadka MsP
vec zadokumentovala a vec bola nahlásená na MsÚ. Poškodený si bude uplatňovať náhradu škody od
mesta.

Kamerovým systémom bolo zaznamenané, že na Nám. Slobody v rekonštruovanou parku zvracia
mladík a ďalšie tri osoby sa na tom dobre zabávajú. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že
mladík bol pod vplyvom alkoholu. Za znečistenie verejného priestranstva mu bola uložená bloková
pokuta, pričom si miesto znečistenia musel po sebe následne upratať.

V ubytovni pre bezdomovcov došlo k hádke medzi dvoma osobami, pričom jedna z nich mala na ruke
nasadený kovový boxer. Na miesto bola privolaná hliadka MsP, ktorá osoby upokojila, aby nedošlo
k fyzickému útoku a vyzvala ich k preukázaniu totožnosti a k podaniu vysvetlenia k predmetnej veci.
Majiteľovi kovového boxera bol kovový boxer podľa § 12 zákona o obecnej polícii odňatý. Žiadny
z účastníkov konfliktu nechcel podávať oznámenie o priestupku.

Hliadka MsP pri svojej činnosti zistila, že na Pribinovej ul. horí sklad bývalého sila. Telefonicky boli
vyrozumený HaZZ, ktorý po príchode na miesto oheň uhasil. Vec prevzala OOPZ Sereď z dôvodu
podozrenia úmyselného podpálenia.

Pri Progrese boli kontrolované tri osoby, ktoré vykonávali zbierku pre o. z. Hviezdička šťastia. Hliadka
MsP zistila, že vykonávaná zbierka má nedostatky a to: žiadna z osôb pri sebe nemala originál
rozhodnutia MV SR, resp. overenú kópiu; poverenia nespĺňali potrebné obsahové náležitosti;
pokladničky neboli riadne zapečatené; v zmysle poverenia nerozdávali aktivisti žiadne pohľadnice
a iné predmety s logom združenia, pričom žiadne takéto predmetné veci nemali ani pri sebe
a aktivisti neboli žiadnym spôsobom označení. Veci boli osobám vykonávajúcim zbierku odňaté,
pričom bola kontaktovaná predsedníčka o. z. Hviezdička šťastia, za účelom dostavenia sa na útvar
MsP, kde mala podať vysvetlenie k predmetnej veci. Materiály boli postúpené na OÚ v Galante.

OOPZ Sereď požiadala MsP počas mesiaca január o súčinnosť viackrát. Žiadala o preverenie zistenej
situácie na ul. Bratislavská, kde mal vzniknúť požiar, pričom hliadka MsP zistila, že na ul. Bratislavská
horia plastové prepravky, pričom miesto už zabezpečovala jednotka HaZZ; žiadala o pomoc pri
zabezpečení pokoja na ul. Cukrovarská v rómskej osade, kde malo dôjsť k nepokojom, pretože
neznámy páchateľ hodil nezistený druh výbušniny na strechu objektu, čo spôsobilo explóziu, ktorá
mala za následok vytvorenie otvoru veľkosti cca 2x2 m a žiadala o príchod hliadky MsP k prevádzke
Papuča na ul. Cukrovarská, kde hliadka OOPZ Sereď zastavila dodávku, v ktorej sa mali nachádzať
osoby, ktoré kradli naftu z kamióna, pričom hliadka MsP poskytla asistenciu pri prevoze zadržaných
osôb na útvar OOPZ.

Na ul. Šulekovská až po svetelnú križovatku pri OD LIDL sa nachádzala rozsypaná melasa, ktorá sa
vysypala z vlečky traktora. Hliadka zistila, že traktor išiel smerom do obce Šintava. Vodičovi vozidla
bolo za porušenie § 47 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch uložená pokuta. Vodič bol následne
vyzvaný k tomu, aby v najbližšej dobe vozovku vyčistil.

Hliadka MsP zistila, že aj po niekoľkých upozorneniach zo strany MsP, občania neodstraňujú
exkrementy po svojich psoch a dopúšťajú sa tak porušenia priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona
č. 282/2002. Počas mesiaca január bolo zistených päť priestupkov na ul. Komenského, ul. Šulekovská
a ul. Jesenského. Ďalej pri kontrole psíčkarov bolo zistené, že došlo k porušeniu aj § 7 ods. 2 písm. d)
a b) zákona č. 282/2002 tým, že nepreukázali totožnosť psa známkou a neprihlásili psa do evidencie,
za čo im bola uložená pokuta.

Pomocou kamerového systému bolo na Železničnej ul. pred železničnou stanicou spozorované
vozidlo, ktorého vodič neprimeranou rýchlosťou vrazil do budovy vedľa železničnej stanice. Na
miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila, že vodička javí známky požitia alkoholu. K dopravnej
nehode bola preto privolaná hliadka OOPZ Sereď, ktorá vec prevzala.

Pozorní občania počas mesiaca január priniesli alebo inak doručili na útvar MsP nájdené veci. Na ul.
Vinárska bola nájdená taštička, ktorá obsahovala osobné doklady; kabelka s peňaženkou spolu
s osobnými dokladmi sa našla na ul. Dionýza Štúra; zväzok štyroch kľúčov s príveskom boli nájdené
zamestnancom MsÚ; čierne puzdro z látky s osobnými dokladmi našiel zamestnanec SBS v OD
Kaufland; na ul. D. Štúra sa našla kožená peňaženka s osobnými dokladmi a mobilný telefón zn. MT
SONY pri domove dôchodcov. Veci boli odovzdané majiteľom.

Niekoľkokrát boli kontrolované osoby, ktoré pred OD Kaufland ponúkali okoloidúcim občanom na
predaj rôzne predmety, najčastejšie sa jednalo o parfumy a voňavky rôznych výrobcov. Jednalo sa
o osoby rómskej národnosti, ktorým boli uložené za porušenie § 24 ods. 1 písm. c) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch pokuty.

