
OKRESNÉ RIADITEĽSTV0 POLICAJNÉHO ZBORU
v ŽILINE

Kuzmányho 26, 010 75  Žilina

Váš list číslo/zo dňa

Vec
Verejná výzva k občanom
- zaslanie

Naše číslo Vybavuje/linka Žilím

Okresné   riaditel'stvo   Policajného   zboru   v žiline   sa   na   Vás   obracia   so   žiadost'ou
o spoluprácu pri eliminovaní nebezpečenstva u občanov Vašej obce a následnou výzvou:

„Z  dôvodu  zvýšenia  bezpečnosti  vyzývame  občanov  aby  boli  opatmý  a dôslednejší  pri
ochrane  svojho  majetku.  Je  potrebné  najmä  zamykať  brány  vedúce  k pozemkom  a dvere  na
bytoch  a  domoch,  nenechávať  kl'úče  vo  dverách  z vonkajšej  strany  a poriadne  si  zabezpečit'
majetok. Tiež vyzývame na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochramých reflexných prvkov
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správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život."

Verejnú výzvu žiadame vyhlásit' aj  opakovane v rámci vyhlasovania obecných oznamov
vo verejnom rozhlase a taktiež umiestniť na úradnej tabuli v obci.

mjr. Mgr. Roman Bilský
riaditeľ Okresného riaditeľstva

Policajného zboru v Žiline
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MDY
YKLISTO

•    Cyklista  je   podl'a   zákona   ocestnej

premávke   vodičom.    Za   jazdu    na
bicyk]i  pod  vplyvom  a]koholu  hrozí
cyklistovi pokuta.

•    Cyklista    je     povinný    jazdiť    po
ľ        cestičke     pre     cyklistov,     resp.     pri

pravom okraji vozovky.
•    Po cestičke sajazdí vpravo.
•    Cyklisti  smú jazdit'  len jednotlivo  za

sebou; to neplatí pri jazde po cesĺi.cYAe
pre  cyklistov,  kde  smú  jaizdiť  dvaýa
cyklisti vedl'a seba.

•  Deti do  10 rokov nemôžu jazdiť
na  bicyk]i  po  ceste  bez  dozoru
osoby  staršej  ako  15  rokov,  ktorá
zodpovedá        za        dodržiavanie
pravidiel   cestnej   premávky.   Deti
do    10    rokov   môžu   jazdit'   na
bicykli bez dozoru na cestičke pre
cyklistov,    pol'nej    ceste,    lesnej
ceste a v obytnej zóne.

•  Na jednomiestnom  bicykli  nie je
dovolená jazda viacerým osobám.

•   Iba   osoba   staršia   ako   15   rokov
smie      viezť      na      bicykli      v
schválenom type sedačky osobu mladšiu ako 10 rokov.



SENIORO
:,,,.`:.--.`1   .    :.

reflmých prvkw

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Žiline



® b ROBIŤ PRI VLÁMANĺ DO BYTU ?
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•     Ak  zistíte   pri  vstupe   do
bytu   akékol+ek   známlqr
v]ámania   (páchate]'  môže
byt'  ešte  na  mieste  činu),
okamžite i)rivo]ajte pomoc
polície                (telefonicky,
osobne   a[ebo   za   pomoci
osta.ných             rodinných
príslušníkov  či   priatel'ov)
a nevstui)ujte do bytu, aby
ste          nezničili          stopy
zanechané páchate]'om.

•     Ak  do  vykradnutého  bytu  predsa  len  vstúpite,  ničoho  sa  nedotýkajte,
s ničĺm   nemanipu]ujte,   nič   nepremiestňujte,  aby  si  výjazdová  skupina
polícíe  mohla  urobit'  čo  najlepší  obraz  o páchatel'ovi  a jeho  činnosti  na
mieste.
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•     Dô[ežitým   opatrenĺm   pri  vláriiáti`  dQ`  bytu  je   byt  znova   neodkladne
zabezpečit'.

uXÉ3uszk%##ote2P6S,Ňo:oP:+oíCŽ&í`,:néah,°teĽ,:..°or#6Y]%'::e]]
Po]icajná linka dôvery:    096140 2157

VAŠA POLÍCIA



!!! POZOR !!!
NOVÉ POVINNOSTl  pre cyklistov

CYKLISTA   JE   POVINNÝ   POČAS   JAZDY   NA
BICYKLI   MIM0   0BCE   CHRÁNIŤ   SI   HLAVU
RIADNE  UPEVNENOU  0CHRANNOU  PRILBOU.
AK  JE  CYKLISTOM  0S0BA  MLADŠIA  AKO  15
ROKOV,  TÁTO  POVINNOSŤ  SA  VZŤAHUJE  AJ
NA JAZDU V OBCI.

PÁDY CYKLISTOV
CHRÁŇTE SVOJE ZDRAVIE A ŽIVOT,

AK0 AJ ZDRAVIE A ŽIVOT SVOJICH DETÍ

SÚ VEĽMI NEBEZPEČNÉ,

ul. Kuzmányho 26, 01010 Žuina, iel.: 096140 I I I I
Policajná linka dôvery:    0961.0 2157            r4šL4 POĹ/C+Á



Krajské riadíteľstvo Policajného z
radí občanom ako cltránii' ,,s

pred nepozvanými lwst'ami po

OCHRANA BYTW, DOMOV A RE
Trestný  čin  krádež

obet'ou sa môže stat' ka
bezpečia domova, je pre

V   letnej   dovolenko
príbytky. Čas dovolenie
nepozomosť,  neopatm
pritom   ochrana   nášho
dodržiavaníjednoduch

do  bytov je jedný
nás. Tento náhly vpád

členov rodiny napa

e   veľa   l'udí   na   kr
álnym obdobím pre b

jitel'ov  a vel'mi  často
tku   pred   trestnou   čin

ru v Žilíne
'lrad«
tných dní

NÝCH OBJEKTW
trestných  činov,  ktorého

súkromia a následná strata
objektu veľm i traumatická.

o   dlhší   čas   opúšťa   svoje
amačov. Zlodeji využívajú
ú  nezabezpečené  objekty,
sto   závisí   na   dôslednom
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•     Ak  zistĺte   pri   vstupe   do

bytu   akékol+ek   známlqr
v]ámania  (páchatel'  môže
byť  ešte  na  mieste  činu),
okamžite privolajte pomoc
polície                (telefonícky,
osobne   a]ebo   za   pomoci
ostatných             rodinných
príslušníkov  či   priatel'ov)
a nevstupujte do bytu, aby
ste          nezničili          stopy
zanechané pácl)atel'om.

Ak  do  vykradnutého  bytu  predsa  len  vstúpite,  ničoho  sa  nedotýkajte,
s ničím  nemanipu]ujte,  nič  nepremiestňujte,  aby  si  výjazdová  skupina
polície  mohla  ui.obit'  čo  najlepší  obraz  o páchatel'ovi  a jeho  činnosti  na
mieste.
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•     Pri  ukradnutí  ostatiN
Preukazy  a   pod.  jebp
odcudzenie.

•     Dô[ežitým   opatrenĺm   pri  v]-áň~aú''` dQ'-íbytu  je   byt  znova   neodk]adne
zabezpečit'.
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