13. 2. 2019
Zranění v obličeji
Podnapilý 69letý muž upadl po půlnoci v ulici Masarykova tak nešikovně, že si způsobil krvavé odřeniny v obličeji. Strážníci muže doprovodili do
nedalého místa bydliště, kde ho předali do péče rodinného příslušníka.

17. 2. 2019
Nechtěl opustit provozovnu
Provozovnu v místní části Šipší odmítl po skončení provozní doby opustit 55letý podnapilý muž. Strážníci spícího muže probudili a po provedení
nezbytných úkonů ke zjištění totožnosti doprovodili mimo prostory zařízení.

Nezodpovědní řidiči za volantem
Po druhé hodině ranní kontrolovali strážníci v ulici U Zastávky 19letého řidiče motorového vozidla tov. zn. Opel Astra. Provedenou zkouškou byla
u řidiče naměřena hodnota 0,73 ‰ alkoholu v dechu. Řidič je podezřelý z přestupku tím, že vozidlo řídil po požití alkoholického nápoje nebo
v takové době po jeho požití, po kterou je ještě pod jeho vlivem.
Po poledni 20. 2. byl v místní části Karlov kontroláván hlídkou městské policie 56letý řidič motorového vozidla tov. zn. Peugeot Boxer.
Provedenou zkouškou byla u řidiče naměřena hodnota 1,38 ‰ alkoholu v dechu. 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. Věc šetří Policie ČR.

24. 2. 2019
Nepořádek u laviček
Před půlnocí předal operátor kamerového systému hlídce strážníků informaci o dvou mladících, kteří na Palackého náměstí odhazovali obaly od
potravin pod lavičku. Po odklizení nepořádku do nedalekého koše, byla uložena pokuta příkazem na místě za znečišťování veřejného
prostranství.

25. 2. 2019
Propad komunikace
V místní čísti Kaňk došlo k propadu části komunikace pod zaparkovaným vozidlem. Okolí propadu komunikace bylo uzavřeno dopravními
značkami. Událost v současné době řeší město Kutná Hora ve spolupráci s pracovníky báňského úřadu.

27. 2. 2019
Dopravní nehoda
Po poledni došlo v ulici Husova k dopravní nehodě mezi dvěmi motorovými vozidly tovární značky Ford Tranzit a Dacia Duster. Po střetu skončilo
vozidlo Dacia na přilehlém chodníku, kde v danou chvíli naštěstí neprocházeli žádní chodci. Strážníci usměrňovali provoz do příjezdu
SDN Policie ČR.

4. 3. 2019
Objemný odpad
V ulici Puškinská byl v prostoru kontejnerového stanoviště zjištěn odložený objemný odpad (dřevěné desky, sušák atd.), který patří do sběrného
dvora. Strážníci zjistili 46letého původce odpadu, který ho zde zanechal po vystěhování z bytu. Přestupce na výzvu strážníků zajistil odklizení
odpadu.

9. 3. 2019
Černá skládka
V blízkosti ulice Benešova byla na volně přístupném travnatém pozemku zjištěna černá skládka komunálního odpadu. Strážníkům se podařilo
původce skládky vypátrat. Žena ve věku 34let zajistila odklizení odpadu, za přestupek ji byla uložena pokuta příkazem na místě.

Bezdomovci v čekárně
Několik bezdomovců dělalo v odpoledních hodinách nepořádek v čekárně ČD v ulici Nádražní. Poléhávali na lavičkách a popíjeli alkoholické
nápoje. V přítomnosti strážníků prostory ČD všichni opustili. Protože jeden z bezdomovců nemohl na místě prokázat svoji totožnost, byl k jejímu
zjištění předveden. Za porušení tzv. alkoholové vyhlášky byla příkazem na místě uložena pokuta.

11. 3. 2019
Ulomená větev
Vlivem silného větru došlo v noční době na Palackého náměstí k odlomení větve v koruně stromu. Odstranění větve zajistili pracovní TS Kutná
Hora.

14. 3. 2019
Opakovaná jízda pod vlivem OPL a bez ŘP
Ve dvou dnech, 13. a 14. března, přistihla hlídka městské policie 30letého muže za volantem osobního motorového vozidla tov. zn. VW Golf.
Uvedený řidič není vlastníkem řidičského oprávnění, v minulosti mu byl uložen i zákaz řízení motorových vozidel. V obou případech se přiznal
k užití návykové látky před jízdou – marihuany a pervitinu. Věc šetří Policie ČR.

16. 3. 2019
Alkohol za volantem
Před čtvrtou hodinou ranní kontrolovala hlídka v ulici Vítězná 19letého řidiče osobního motorového vozidla tov. zn. Škoda Citigo. Podezření na
požití alkoholu před jízdou se strážníkům potvrdilo. Řidiči byla naměřena hodnota 0,94 ‰ alkoholu v dechu. Řidič je podezřelý z přestupku tím, že
vozidlo řídil po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je ještě pod jeho vlivem. Ve správním řízení v rámci
bodového hodnocení může být přestupci uděleno 7 bodů, pokuta od 2.500 do 20.000 Kč. a zákaz řízení motorového vozidla od 6 do 12 měsíců.

Intoxikace alkoholem
V odpoledních hodinách předali strážníci společně s policisty RZS 24letého opilce, který v ulici Vítězná ležel bezvládně na chodníku. Provedená
zkouška prokázala intoxikaci alkoholem, naměřena byla hodnota 3,18 ‰ alkoholu v dechu.

