Oznámenie o výsledku vybavenia petície
Vybavovateľ petície : Mesto Považská Bystrica
Názov petície : neuvedený
Text :
My, podpísaní obyvatelia bytového domu ul. Lánska č. 949, Považská
Bystrica žiadame zástupcov mesta, aby nám pomohli riešiť už dlhšie trvajúci
nasledovný problém. Oproti nášmu bytovému domu v „Treťohornom parku“ –
náučno-oddychovom areáli na rozhraní
nádvoria bytového domu a oplotenia
kúpaliska (v husto zarastenom drevnatom poraste ) sa stretáva mládež mesta vo
vekovej kategórii od 13 rokov a vyššie.
Problém je v tom, že nás počas dňa až do noci rušia svojim nevhodným
správaním ( kričia, počuť z „ pralesa“, ako to oni nazývajú vulgárne nadávky,...).
Sme toho názoru, že je to dôsledok používania omamných látok.
Obyvatelia bytového domu sú už z tohto neustáleho rušenia unavení, preto
žiadame danú situáciu riešiť.
Je kvórová : Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu : 14 ( 13 + podávateľ )
Dátum doručenia : 18. 08. 2017
Dátum vybavenia : 11. 09. 2017
Spôsob vybavenia : prešetrená a zjednaná náprava
Zdôvodnenie vybavenia :
Na základe petície bol požiadaný náčelník Mestskej polície v Považskej
Bystrici o preverenie informácií uvedených v petícii a zabezpečenie častého
monitorovania uvedeného priestoru. Zo správy náčelníka mestskej polície doručenej
mestskému úradu vyplýva, že v predmetnej lokalite tzv. Treťohorného parku boli
v čase od 18. 08. 2017 do 08. 09. 2017 vykonávané opakované kontroly zamerané
na skupiny neprispôsobivých osôb, ako aj skupiny mladých ľudí narušujúce verejný
poriadok. Počas kontrolovaného obdobia boli v lokalite riešené celkom 3 skupiny
narušujúce verejný poriadok.
Okrem uvedených opatrení bola 30. 08. 2017
nainštalovaná kamera na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá
zachytáva aj priestor „ Treťohorného parku“ čím by sa mal zefektívniť aj výkon
služby mestskej polície v uvedenej lokalite. Podávateľovi petície bolo odporučené,
aby sa v prípade opakovaného podozrenia z rušenia verejného poriadku v uvedenej
lokalite obrátil priamo na Mestskú políciu v Považskej Bystrici, ktorá je oprávnená
preverovať dodržiavanie verejného poriadku na území mesta.

