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Mestská polícia už vie určiť vlastníkov pozemkov
Do nového prístroja sa dá nainštalovať napríklad aj mapa zelene, ortofotomapa či mapa
inžinierskych sietí.
BRATISLAVA. MALACKY. Mestská polícia v Malackách už vie určiť vlastníkov pozemkov. Ako informovalo
mesto Malacky na svojej oficiálnej internetovej stránke, mestská polícia to dokáže vďaka novému
prístroju, ktorý kúpila zo svojho rozpočtu za 1 500 eur.
"Ide o prístroj s programom katastrálneho navigátora, ktorý je schopný okamžite identifikovať vlastníka
konkrétneho pozemku v našom meste," povedal náčelník Mestskej polície v Malackách Ivan Jurkovič.
Ako uviedol preventista mestskej polície Vladislav Kunák, často sa stáva, že nie je známy majiteľ lokality,
kde vznikla nepovolená skládka odpadu. "Keď ho vieme identifikovať, uložíme mu povinnosť skládku
odstrániť," dodal Kunák.
Podľa Jurkoviča majú mapu katastra Malacky, ale do prístroja sa dá nainštalovať napríklad aj mapa zelene,
ortofotomapa či mapa inžinierskych sietí. Ako uviedlo mesto, mestská polícia bude poskytovať asistenciu a
pomoc aj pre stavebný úrad, oddelenie životného prostredia či akýkoľvek orgán mesta, ktorý bude
potrebovať určiť totožnosť vlastníka pozemku.
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Cynická obluda: Žeby splnený sľub?
Robert Fico možno splní dávny sľub. Lacné vtipy na úrovni ich autora.
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O El Clásicu rozhodli sporné penalty, pozrite si ich
Tri penalty, červená karta pre Sergia Ramosa, gól Ronalda, hetrik Messiho,
chyby rozhodcov. El Clásico ponúklo skvelý zážitok.
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