Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za mesiac marec 2012
Dňa 02.03.2012 sa na útvar MsP dostavil pán, ktorý na ul. Školská našiel peňaženku, v ktorej sa
nachádzali doklady a mince. Operačnému policajtovi sa podarilo zistiť kontakt na osobu, ktorá bola
uvedená na dokladoch. Osoba bola vyrozumená o náleze peňaženky a pre doklady si prišla v
poobedňajších hodinách.
Dňa 03.03.2012 došlo v ranných hodinách na ul. Čepeňskej k dopravnej nehode, ktorá bola
spôsobená mikrospánkom vodiča. Nehoda mala za následok poškodenie elektrickej rozvodnej skrine
a výpadok verejného osvetlenia v nasledujúcich dňoch. Pri nehode však našťastie nedošlo ku žiadnym
zraneniam osôb, ale iba k materiálnej škode. Vec v riešení OOPZ Sereď.
Dňa 10.03.2012 boli v čase 01.30 hod. kamerovým systémom mestskej polície spozorovaní na ul. M.
R. Štefánika traja mladíci, ktorí sa najskôr snažili skopnúť a rozbiť nádobu na odpadky pred mestským
úradom a neskôr vyliezť na pomník pred predajňou so záhradkárskymi potrebami. V poškodení
majetku mesta im zabránila na miesto vyslaná hliadka, ktorá zistila totožnosť osôb a ich konanie je
riešené ako priestupok.
Dňa 12.03.2012 v doobedňajších hodinách spozorovala hliadka mestskej polície na ul. F. Kráľa
podozrivú osobu, ktorá na vozíku viezla 12 kusov liatinových koľajových spojok. Následným
preverovaním bolo zistené, že uvedené veci boli odcudzené zo skladu v areály železníc, do ktorého sa
páchatelia prebúrali cez stenu. Zadržaná osoba bola aj s kradnutými vecami odovzdaná železničnej
polícii. Druhého z páchateľov krádeže mestská polícia vypátrala a odovzdala železničnej polícii o dva
dni neskôr.
Dňa 19.03.2012 nahlásil všímavý občan, že na ul. J. Fándlyho spozoroval zaparkované vozidlo, na
ktorom je otvorené okno. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto nezistila, že by došlo
k vlámaniu do vozidla. Po vypátraní majiteľky vozidla bolo zistené, že okno pri odchode zabudla
zatvoriť. Aj tento prípad je dôkazom tohto, že netreba byť ľahostajný k tomu, čo vidíme a jeden
telefonát môže ochrániť majetok niekoho iného v nemalej hodnote.
V nasledujúcom dni hliadka mestskej polície taktiež na základe telefonického oznámenia spozorovala
pred predajňou OD LIDL tri podozrivé osoby, ktoré ponúkali na predaj motorové píly. Jednalo sa
o občanov rumunskej národnosti, ktorým boli za nedovolený predaj uložené pokuty v blokovom
konaní.
Dňa 24.03.2012 bola v nočných hodinách prostredníctvom kamerového systému na ul. Cukrovarská
spozorovaná osoba pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, ktorá násilím poškodila majetok mesta
(zábradlie pri ceste) a následne vykonala malú potrebu na strede vozovky, čím sa dopustila hrubého
správania. Osoba sa následne pokúšala poškodiť aj reklamnú tabuľu, ktorá sa nachádzala neďaleko.
Na miesto vyslaná hliadka, ktorá osobu zadržala a za svoje správanie bola riešená uložením blokovej
pokuty.
Dňa 28.03.2012 v skorých ranných hodinách oznámili viacerí obyvatelia, že po meste sa pohybuje pes
veľkého vzrastu, ktorý je bez dozoru. Hliadka mestskej polície psa spozorovala na ul. Garbiarska.
Jednalo sa o kaukazského ovčiaka, ktorý bol bez evidenčnej známky a obojku. Mestskej polícii sa
podarilo vypátrať jeho majiteľa, ktorý bol za nedodržanie povinností držiteľa psa riešený uložením
pokuty v blokovom konaní.

Vypaľovanie suchých porastov
Príchod jarných dní a s tým súvisiace oteplenie spôsobuje zvýšenú aktivitu obyvateľov. Na škodu však
je, že v niektorých prípadoch táto aktivita spôsobuje škody na majetku a zvýšenú prácu záchranných
zložiek. Jedná sa o zaužívané vypaľovanie suchých porastov, a to aj napriek tomu, že je to zakázané.
Len v priebehu marca mestská polícia zistila 9 požiarov suchých porastov, na ktorých likvidáciu bola
privolaná HaZZ Sereď. V mesiaci marec 2012 mestská polícia riešila v priestupkovom konaní 5
prípadov nedovoleného spaľovania a likvidácie odpadu zo strany občanov mesta.
Aktivisti verejných zbierok
Počas mesiaca marec mestská polícia zaznamenala v meste Sereď zvýšení počet aktivistov rôznych
verejných zbierok. V období od 14.03.2012 do 21.03.2012 boli v tomto smere vykonané intenzívne
kontroly. Celkovo bolo skontrolovaných 7 osôb z 5 občianskych združení. U každej z kontrolovaných
osôb boli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách
a iných podobných hrách. Ani v jednom prípade sa nejednalo o osobu, ktorá by mala trvalý pobyt na
území mesta Sereď. Žiadna z osôb nevedela preukázať svoju dôveryhodnosť a bezúhonnosť.
V niektorých prípadoch sa údaje z dokladov, ktoré osoby mali pri sebe nezhodovali s údajmi
zverejnenými Ministerstvom vnútra SR. Bol zistený prípad, kedy aktivista občianskeho združenia
nemala pri sebe žiadny doklad totožnosti. Kontrolované osoby boli po zistení nedostatkov z miesta
vykázané a boli vyzvané, aby sa zdržali ďalšieho vykonávania verejnej zbierky na území mesta Sereď.
Po kontrolách sa už v nasledujúcich týždňoch žiadni aktivisti verejných zbierok v meste neobjavili.

Nedovolený prejazd kamiónov
V období prvého štvrťroku 2012 mestská polícia, v súvislosti s osadenými dopravnými značeniami
zákazu vjazdu a zákazu odbočenia pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton, riešila celkovo 89
priestupkov nedovoleného prejazdu kamiónov cez mesto Sereď. Z toho 75 zistených dopravných
priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty na mieste, ostatné priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky boli postúpené na Okresný dopravný inšpektorát v Galante.
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