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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V POPRADE
Obvodné oddelenie Policajného zboru
sídl. Rozvoj č. 31, 054 01  LEVOĆA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	

					
								
							    Mestský úrad Levoča					     				                054 01  Levoča 

					

 
	
Váš list číslo/zo dňa                 Naše číslo                                    Vybavuje/linka                                  Levoča
       ORPZ-PP-OPP6-87-001/2016      mjr. Mgr. Suraňovský/889 3900       09. 03. 2016

Vec
Bezpečnostná situácia v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Levoča 
-  správa______________________________________					____



     Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
     Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 Policajný zbor plní tieto úlohy:
■  spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej  slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, 
■  odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, 
■  spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, 
■  vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch, 
■  vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, 
■  zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "minister") a ďalších osôb určených zákonom alebo vládou 
■  zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom alebo vládou  a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, 
■  zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
■  spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
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■  dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení, 
■  odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva, 
■  vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach, 
■  poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, 
■  vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť, 
■  spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva
■  oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, 
■  dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh, 
■  podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v obvode železničných dráh, 
■  spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení2c) v súčinnosti s prepravcom a dopravcom.

            Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou, s právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.

Rozbor nápadu  trestnej činnosti za  ROK 2014


Štruktúra  nápadu a objasnenosti TČ za  rok 2014  v služobnom obvode OO PZ Levoča:


rok	2014
rok  2015
celkový nápad TČ:
222
208
objasnených:
156
150
objasnenosť :
70,27 %
72,12%
      násilná trestná činnosť 


      nápad:
17/13 -  76,47%
16/14   -   87,50%
	      vraždy:
0/0   -   0,00%
0/0   -   0,00%
      lúpeže:
2/1  -   50,00%
0/0   -   0,00%
      mravnostné:
19/16  -   84,21%
6/5  -  83,33%
znásilnenia:
1/1   -   100,00%
0/0   -   0,00%
majetková trestná činnosť


nápad:
89/54   -   60,67%
91/55   -   60,44%
krádeže mot.vozidiel:
5/4   -   80,00%
2/1   -   50,00%
krádeže  vl. do mot.vozidiel: 
11/1  -   9,09%
5/0   -   0,00%
krádež vlámaním:
23/14 -  60,87%
15/9   -   60,00%
krádeže do bytov:
5/4   -   80,00%
3/1  -   33,33%
      ekonomická TČ:
23/6   -   26,09%
26/12   - 46,15%



Základný prehľad príčin a následkov 
dopravných nehôd do 31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------------

	

2014
2015
Celkom nehôd
60
71
Škoda do  3 990 EUR
33
31
Nehoda so zranením osoby
23
31
Počet usmrtených
0
1
Počet ťažko zranených
5
11
Počet ľahko zranených
24
46
Škoda v EUR
210840
327170
Hlavné príčiny DN


Porušenie základných povinností
16
13
Neprimeraná rýchlosť
6
6
Nedanie prednosti
1
4
Nesprávne predchádzanie
3
4
Nesprávny spôsob jazdy
2
8
Alkohol


Vodič - alkohol
1
4
Miesto


Nehody v obci
29
32
¦Nehody mimo obec
31
39
Na cestách


Diaľnice
1
0
Cesty 1.triedy
29
35
Cesty 2.triedy
7
7
Cesty 3.triedy
3
6
Zavinenie


Vodičom motorových vozidiel
48
63
Chodcom
3
5
Vodičom nemotorových vozidiel
1
1





STAV NA ÚSEKU PRIJÍMANIA, EVIDOVANIA
 A OBJASŇOVANIA    PRIESTUPKOV
------------------------------------------------------------------------------------------------


Objasňovanie priestupkov, vybavovanie obyčajných písomností
a ostatná služobná činnosť na Obvodnom oddelení PZ LEVOČA
-------------------------------------------------------------------------------------------------


          Na úseku  objasňovania priestupkov k 31. 12. 2015 bol celkový nápad 532 priestupkov, z ktorých je skutočný počet 455 priestupkov, objasnených 352 priestupkov, čo predstavuje  percento objasňovania  na  77,36 %, predchádzajúce obdobie 2014 percento objasňovania  72,54%, čo predstavuje rozdiel + 4,82 %. 

 Z toho:

proti majetku napadlo celkom 221 priestupkov, skutočný počet 170 z toho doposiaľ  84 objasnených, percento  objasňovania   49,41 %,  obdobie 2014 percento objasňovania  41,95%, čo predstavuje rozdiel + 7,46 %,   

	proti občianskemu spolunažívaniu  bol  nápad celkom  199,  skutočný počet 181, z  toho doposiaľ 167  objasnených,  percento objasňovania  92,27 %, obdobie 2014 percento objasňovania  92,39 %, čo predstavuje rozdiel - 0,13 %,   


	proti verejnému poriadku bol  nápad celkom  8, skutočný počet 7, percento objasňovania  100,00%, obdobie 2014 percento objasňovania  100,00 %.


	na úseku ochrany pred alkoholizmom bol  nápad  0 priestupkov, 


	ostatných  priestupkov nápad 25, skutočný počet 20,  z toho  doposiaľ 18  objasnených, percento objasňovania 90,00 %, obdobie 2014 percento objasňovania  95,00 %,   čo  predstavuje rozdiel -  5,00 %,   


	na úseku  BaPCP  napadlo  celkom  48, z toho skutočný počet 46, doposiaľ  45 objasnených, percento objasňovania  97,83 %,  obdobie 2014 percento objasňovania  97,22 %, čo predstavuje rozdiel  + 0,60 %,   


	na úseku zákazu používania alkoholických nápojov vodičmi motorových vozidiel bol celkový nápad 27, z toho skutočný počet 27, doposiaľ bolo 27 objasnených, percento objasnenosti  100 %,  obdobie 2014 percento objasňovania  100,00 %. (Alkohol trestné činy t.j. nad 1 promile, resp. odmietnutie dychovej skúšky 14).



                                                                                                  mjr. Mgr. Radoslav Suraňovský
							             riaditeľ  obvodného  oddelenia  PZ

