Mestská polícia HNÚŠŤA
ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa
________________________________________________________________________________
č. p.: GK2/MsP2009

v Hnúšti dňa 24.02.2009

SMERNICA č. 2/2009

ÚZEMNÉ ČASTI OBVODU MESTSKEJ POLÍCIE HNÚŠŤA
I. Predmet smernice
Táto smernica upravuje a určuje delenie obvodu Mestskej polície Hnúšťa do jednotlivých územných
častí, určuje pridelenie jednotlivých územných častí obvodu konkrétnym príslušníkom MsP, upresňuje rozsah
povinností príslušníkov MsP v pridelených obvodoch, stanovuje rozsah a spôsob vedenia prehľadného
materiálu o územnej časti obvodu a rozsah písomného prehľadu o územnej časti obvodu

II. Účel smernice
Účelom smernice je efektívne rozdeliť priamy výkon hliadkovej a obchôdzkovej činnosti
príslušníkov MsP do jednotlivých častí obvodu s prihliadnutím k dlhodobej bezpečnostnej situácii v
jednotlivých častiach mesta a so zreteľom na rozsah, úroveň a druhovú štruktúru kriminality v jednotlivých
častiach mesta. Účelom smernice je aj stanovenie postupov vedúcich k získaniu podrobného a uceleného
prehľadu o jednotlivých spoločenských a demografických faktoroch, ktoré majú vplyv na úroveň bezpečnosti
a kriminality v meste a zabezpečenie priebežnej aktualizácie evidovaných informácii.

III. Vymedzenie základných pojmov
–

obvod mestskej polície: časť katastrálneho územia mesta Hnúšťa, v rámci ktorého Mestská polícia Hnúšťa
(ďalej len MsP) vykonáva svoje právomoci a povinnosti v zmysle ustanovení Zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnení

–

územná časť obvodu: územná časť obvodu ( ďalej len ÚČO) je časť obvodu mestskej polície, pridelená
konkrétnemu príslušníkovi MsP Hnúšťa, o ktorej zodpovedný príslušník MsP vedie písomný prehľadný
materiál. Obvod MsP Hnúšťa je rozdelený do štyroch územných častí na základe analýzy bezpečnostnej
situácie, analýzy kriminality a demografickej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období, s
prihliadnutím na prirodzené hranice tvorené infraštruktúrou a zástavbou jednotlivých mestských častí

–

prehľadný materiál o územnej časti obvodu: administratívna pomôcka príslušníka MsP, v ktorej vedie a
priebežne aktualizuje údaje týkajúce sa pridelenej územnej časti obvodu v rozsahu:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

prehľad štátnych, hospodárskych a spoločenských organizácii majúcich sídlo alebo prevádzku v ÚČO
prehľad zdravotníckych zariadení, lekární, ambulancii s adresami zodpovedných lekárov a zdravotníkov
prehľad reštauračných a pohostinských zariadení, klubov s adresami zodpovedných vedúcich
prehľad hotelov a ubytovní vrátane ubytovania poskytovaného v súkromí
prehľad obchodných zariadení s adresami prevádzkovateľov a zodpovedných vedúcich
prehľad škôl všetkých stupňov s adresou štatutára a zodpovedného THP pracovníka
prehľad o záujmových osobách s bydliskom v ÚČO
prehľad závadovej mládeže a záškolákov
prehľad o osobách, ktorým bol odňatý VP z dôvodu trestnej činnosti alebo na základe rozhodnutia

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

správneho orgánu
prehľad o závadových bytoch a skrýšach
prehľad vlastníkov záhradných chatiek v záhradkárskych osadách a vedúcich funkcionárov v
záhradkárskych osadách
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prehľad vlastníkov lesných a rekreačných chát
prehľad toxikomanov a fetujúcich osôb
prehľad odcudzených bicyklov a motorových vozidiel
prehľad súkromných podnikateľov
prehľad o neobjasnených prípadoch trestnej činnosti
prehľad nelegálnych skládok komunálneho a iného odpadu
prehľad o stave zvislého a vodorovného značenia cestných komunikácii a dopravných telies
prehľad držiteľov a chovateľov psov a spoločenských zvierat
prehľad dlžníkov mesta Hnúšťa
IV. Rozdelenie jednotlivých územných častí obvodu.

−

územná časť obvodu č. 1 centrum sever = centrum mesta, sídlisko SNP, sídlisko Nábrežie Rimavy, ul.
M. R. Štefánika, ul. Partizánska, ul. Hrebendova, ul. Rumunskej Armády, ul. Železničná, ul. Cintorínska,
ul. Križanova, Záhrada 1. Mája + miestny cintorín v Hnúšti, Nám. J. F. Rimavského, ul. Francisciho od
križovatky s ul. Hlavnou po križovatku s ul. Klokočovou, ul. Hlavná od severného okraja mesta po
križovatku s ul. 1. Mája, miestna časť Mútnik, záhradkárska osada Majer, Kalvária a Otrokovice

−

územná časť obvodu č. 2 centrum stred = sídlisko na ul. 1. Mája, ul. Poľná, ul. Banícka, ul. Mierová,
ul. 1. Mája od križovatky s ul. Hlavnou po križovatku s ul. Klokočovou, ul. Hlavná od križovatky s ul. 1.
Mája po križovatku s odbočkou na ul. Pokroku, ul. Daxnerova, IBV = ul. Pokroku, ul. Vansovej, ul.
Mládeže, ul. Hurbanova, ul. Sinecká, ul. Budovateľov ul. Športová, Ždiar a miestne časti Hačava,
Hačava Skálie a Polom

−

územná časť obvodu č. 3  juh = Kolónia, sídlisko na ul. Clementisa, ul. Hlavná od križovatky s
odbočkou na ul. Pokroku po južný okraj mesta, ul. J. Kráľa, ul. Bottova, ul. Kpt. Nálepku, ul.
Zápotockého, ul. Školská, ul. Štúrova, ul. Jesenského, ul. Švermova, ul. Sládkovičova, ul. Bakulíniho,
Likier – ul. Dolná, ul. Horná, miestna časť Brádno a záhradkárska osada Salaš

−

územná časť obvodu č. 4  západ = sídlisko na ul. Klokočovej, ul. Francisciho od križovatky s ul.
Klokočovou po západný okraj mesta, ul. Rad, ul. Skalica, ul. Fučíkova (Prof. Pasiara), ul. Krasku, ul.
Kotlišská, ul. Jilemnického, Kotlište, ul. 1. Mája od križovatky s ul. Klokočovou po západný okraj
mesta, miestna časť Maša a záhradkárska osada Iváčka
V. Rozdelenie príslušníkov MsP do jednotlivých územných častí obvodu.

územná časť obvodu č. 1 centrum sever =
územná časť obvodu č. 2 centrum stred =
územná časť obvodu č. 3 juh
=
územná časť obvodu č. 4 západ
=

Mgr. Miloš BARTO, Dezider KALOČAI
Róbert VÖLGYI
Jozef VRANEC, Ján ĎURINDA
Milan MIGAĽA

VI. Povinnosti príslušníkov MsP v súvislosti s pridelenou časťou obvodu.
–

počas štandardnej bezpečnostnej situácie a bežného výkonu pracovných činností hliadkovú a

–

–
–

obchôdzkovú činnosť vykonávať najmä v pridelenej územnej časti obvodu
okrem pracovných povinností vyplývajúcich z náplne práce príslušníka MsP Hnúšťa, počas výkonu
hliadkovej a obchôdzkovej činnosti iniciatívne, miestnym šetrením získavať informácie potrebné pre
priebežnú aktualizáciu a dopĺňanie prehľadného materiálu o územnej časti obvodu v rozsahu stanovenom
v čl. II. ods. 4 smernice
prehľadný materiál o územnej časti obvodu viesť v predpísanej forme
po ukončení pracovnej zmeny prehľadný materiál o územnej časti obvodu uložiť k zbernému hárku
záznamov zo služby
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VII. Spôsob a periodicita výkonu kontrolných činností.

Náčelník MsP Hnúšťa vykonáva kontrolu dodržiavania čl. VI. ods. 1, ods. 4 priebežne, vždy pred
inštruktážou hliadky MsP nastupujúcej do pracovnej zmeny a následne pri kontrole záznamov zo služby
pracovnej zmeny MsP minimálne 3 x v týždni. Kontrolu dodržiavania čl. VI. ods. 2, ods. 3 – rozsah
dopĺňania a aktualizáciu získaných informácii do prehľadného materiálu o územnej časti obvod a formu
vedenia materiálu jednotlivými príslušníkmi MsP vykonáva náčelník MsP Hnúšťa 1 x mesačne.

spracoval:
náčelník MsP
Milan Migaľa

schválil:
primátor mesta Hnúšťa
Mgr. Michal Bagačka

rozdeľovník:
1 x výtlačok: a/a Mestský úrad Hnúšťa
 1 x výtlačok: primátor mesta Hnúšťa
 1 x výtlačok: Mestská polícia Hnúšťa

