20. 1. 2019
Propadlá technická kontrola
V dopoledních hodinách strážníci v ulici Štefánikova zaregistrovali projíždějící osobní motorové vozidlo tov. zn. Renault Clio r.v. 1996, které bylo
zjevně ve špatném technickém stavu (rozbitá přední kapota, zkorodované blatníky, upadlý výfuk). Následná kontrola potvrdila podezření, že
26letý řidič řídí vozidlo bez platné technické prohlídky. Ve správním řízení hrozí pokuta 5.000 – 10.000, připsání pěti bodů a zákaz řízení na šest
až jeden rok.

21. 1. 2019
Přes vrata se nedostal
Před druhou hodinou ranní byli strážníci přivoláni k rodinnému domu v centru města, kde se pokoušel přelézt vrata do zahrady 23letý cizinec.
Při prováděných úkonech se muž pokusil utéct, byl ale nedaleko od místa zadržen psovodem se služebním psem Alfem. Okolnosti tohoto jednání
řeší Policie ČR.

Před jízdou kouřil marihuanu
V odpoledních hodinách kontrolovala hlídka strážníků v ulici Masarykova 35letého řidiče osobního motorového vozidla tov. zn. Škoda Felicia.
Vzhledem k nejistému chování řidiče byla provedena dechová zkouška na požití alkoholického nápoje před jízdou s negativním výsledkem.
Zkouška na přítomnost omamné a psychotropní látky ve slinách však byla pozitivní na látku THC. Řidič se následně přiznal, že před jízdou kouřil
marihuanu. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.

22. 1. 2019
Nenašel své auto
Ve večerních hodinách nahlásil na služebně MP řidič vozidla tov. zn. Seat, že zaparkoval v centru města a nyní nemůže své vozidlo nalézt.
Strážníci prověřili danou lokalitu a vozidlo našli v ulici Na Náměti, kde si ho šťastný řidič převzal.

23. 1. 2019
Únik oleje
V ulici Vladislavova došlo u nákladního vozidla tov. zn. Mercedes k technické závadě na hydraulické zvedací plošině s únikem oleje, který
znečistil pozemní komunikaci. Řidič vozidla (29 let) událost neoznámil a z místa nehody odjel. Hlídka strážníků řidiče dostihla a ztotožnila u SM
Albert. Přestupek byl předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Znečištěné místo bylo TS Kutná Hora ošetřeno sorbentem (vapex).

28. 1. 2019
Bytové jádro u kontejnerů
V dopoledních hodinách byl v ulici Ortenova v kontejnerovém stanovišti zjištěn odložený objemný odpad – desky z bytového jádra. Strážníci
zjistili, že se tímto způsobem zbavil odpadu 43letý muž, při rekonstrukci bytu. Za porušení obecně závazné vyhlášky města č. 02/2002 o
odpadech, mu byla uložena pokuta příkazem na místě. Uklizení kontejnerového stanoviště zajistil přestupce.

2. 2. 2019
Bezdomovci
V sobotu v odpoledních hodinách se v útrobách nemocnice pohybovali tři muži bez stálého domova, kteří se zde chtěli schovat před nepříznivými
klimatickými podmínkami. Po vykázání mužů z areálu nemocnice, provedli strážníci kontrolu ostatních prostor. Na WC objevili spícího muže.

4. 2. 2019
Injekční stříkačky
V ulici Na Stříbrníku byl ohlášen nález několika kusů injekčních stříkaček. Strážníci zajistili jejich bezpečnou likvidaci uložením do speciálního
sběrného boxu. Bylo prohledáno okolí nálezu s negativním výsledkem. Místu bude věnována zvýšená pozornost.

11. 2. 2019
Na čtyřkolce bez ŘP
Strážníci v odpoledních hodinách kontrolovali 36letého řidiče čtyřkolky, který neoprávněně projížděl centrem města (zóna s dopravním
omezením). Mimo porušení dopravní značky bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičské oprávnění k řízení motorové čtyřkolky. Ve správním řízení
mu tak hrozí sankce 25.000 – 50.000 a zákaz činnosti na 1-2 roky.

