21. 3. 2019
Řídil pod vlivem psychotropních látek
Po druhé hodině ranní přistihli strážníci v ulici Nad Sady 29letého řidiče osobního motorového vozidla tov. zn. BMW, který řídil pod vlivem
psychotropní látky amfetamin a benzodiazepin. 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.

24. 3. 2019
Opilý za volantem a bez řidičského oprávnění
Dalšího nezodpovědného řidiče přistihli strážníci po jedné hodině ráno v ulici Vítězná. Řidič ve věku 32 let řídil osobní motorové vozidlo tov. zn.
Hyundai, přestože není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Navíc bylo zjištěno, že jeho schopnosti k řízení jsou ovlivněny alkoholickým
nápojem. Provedená zkouška odhalila 1, 28 ‰ alkoholu v dechu.

Odcizil židli
V rámci hlídkové činnosti si strážníci v ulici Husova všimli 37letého muže, který v ruce nesl dřevěnou skládací židli. Provedenými úkony bylo
zjištěno, že uvedenou židli několik minut předtím odcizil od provozovny na Komenského náměstí. Muž se dopustil přestupku proti majetku.

26. 3. 2019
Zákaz řízení
Kontrola vozidla tov. zn. Škoda Yeti v ulici Husova odhalila, že 45letý řidič řídí přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel.
Je tak podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Stejného řidiče přistihla hlídka strážníků o tři dny později v ulici Tyršova. Věc je v šetření Policie ČR.

30. 3. 2019
Nahlížel do oken
V nočních hodinách byla hlídka strážníků přivolána do Sedlic, kde neznámý muž opakovaně nahlížel do oken rodinného domu. Strážníkům se
muže podařilo při této nezvyklé činnosti přistihnout až o několik hodin později. Bylo zjištěno, že se jedná o 24letého muže, ke kterému byli
provedeny veškeré nezbytné úkony.

31. 3. 2019
Zapomenuté klíčky
Na Havlíčkově náměstí zaregistrovali strážníci v odpoledních hodinách zapomenuté klíčky v zámku dveří u osobního motorového vozidla tov. zn.
Škoda Fabia. Roztržitého řidiče vozidla se podařilo strážníkům dohledat.

2. 4. 2019
Ovečka v plotě
V ulici Nad Sady uvízla mezi ploty malá ovečka. Strážníkům se společně s odpovědnou osobou podařilo ovečku vyprostit a nezraněnou vypustit
zpět do výběhu.

12. 4. 2019
Stavební suť odvezl na polní cestu
Na Karlově ve směru na Církvice vysypal v podvečerních hodinách z přívěsného vozíku na polní cestu stavební suť 31letý muž. Strážníci
překvapeného pachatele vypátrali v místě bydliště, kde se po krátkém zapírání k uvedenému jednání doznal. Po odklizení stavební sutě byla
pachateli uložena pokuta příkazem na místě.

7. 4. 2019
Nalezené vozidlo
V nočních hodinách na sídlišti Hlouška došlo k poškození dvou zaparkovaných osobních motorových vozidel, řidič z místa dopravní nehody ujel.
Společné pátrání s Policii ČR bylo úspěšné, strážníci v ranních hodinách vozidlo tov. zn. Škoda Felicia nalezli v Sedlicích. Událost dále řeší DI
SDN Policie ČR.

9. 4. 2019
Řidič pod vlivem OPL
Nezvykle pomalá jízda osobního motorového vozidla tov. zn. VW Golf v ulici Ortenova upoutala pozornost strážníků po 22. hod. Podezření na
jízdu pod vlivem návykové látky se potvrdilo. Provedená zkouška u 30leté řidičky odhalila pozitivní výsledek na látku amfetamin a metamfetamin.
Řidička je podezřelá ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.

13. 4. 2019
Mladistvý naboural a ujel
Před půlnocí v ulici Jana Palacha bylo operačním MP na kamerovém systému zaznamenáno osobní motorové vozidlo tov. zn. Škoda Felicia,
které nabouralo do zaparkovaného osobního motorového vozidla tov. zn. Renault. Řidič po dopravní nehodě nezastavil a pokračoval v další jízdě.
Společné pátrání s Policii ČR bylo úspěšné. Policisté vozidlo se 17letým řidičem zastavili v místní části Hlouška. U mladistvého bylo zjištěno že
řídí pod vlivem návykové látky amfetamin a THC.
Poškozené vozidlo RENAULT:

15. 4. 2019
Nezodpovědný řidič
V odpoledních hodinách kontrolovala hlídka strážníků v Městských sadech 33letého řidiče osobního motorového vozidla tov. zn. VW Passat.
Provedenou zkouškou na přítomnost návykové látky bylo zjištěno, že vozidlo řídí pod vlivem látky amfetamin a metamfetamin.
Výše uvedený řidič byl opětovně strážníky přistižen za volantem v podvečerních hodinách v ulici Vocelova. Věc šetří Policie ČR.

17. 4. 2019
Naboural do zábradlí
Dopoledne u prodejny v Kremnické ulici poškodil kovové ochranné zábradlí 65letý řidič autobusu z EU. Na místě dopravní nehody nezastavil a
pokračoval dále v jízdě. Strážníci autobus nedaleko od místa zastavili a přivolali policisty z DI SDN k dalšímu opatření.

Další řidič pod vlivem OPL
V ulici Čáslavská strážníci kontrolovali 20letého řidiče osobního motorového vozidla tov. zn. BMW. U řidiče byl zjištěn pozitivní výsledek na
návykovou látku amfetamin, metamfetamin a benzodiazepin.

18. 4. 2019
Odpad na zeleni
V Sedlicích na travnaté ploše zjistili strážníci odložený objemný odpad (křeslo, dveře atd.). Žena, která porušila OZV o odpadech zajistila
odstranění nepořádku. Uložena pokuta příkazem na místě.

Obtěžoval občany
V dopoledních hodinách obtěžoval hrubými výrazy procházející občany u OD Billa opilý 27letý muž. Vzhledem k tomu, že na místě nemohl
prokázat svoji totožnost, byl předveden k jejímu zjištění. Za přestupek proti občanskému soužití mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

18. 4. 2019
Opilec v restauraci
V restauraci v Sedlicích obtěžoval přítomné hosty opilý 26letý muž (shazoval věcí ze stolu, kácel židle atd.). Provedená zkouška prokázala
3,42 ‰ alkoholu v dechu. Ke škodě na majetku nedošlo. Muž v přítomnosti strážníků restauraci opustil.

21. 4. 2019
Převrátil popelnici
Před 22. hodinou v ulici Kouřimská neunikl pozornosti strážníků 28letý muž, který na silnici převrátil popelnici na bio odpad. Po odklizení
nepořádku zaplatil pokutu příkazem na místě.

21. 4. 2019
Opilec v kolejišti
Po jedné hodině ranní v ulici K Nádraží pokácel přenosné dopravní značení opilý 23letý mladík. Strážníci následně zjistili, že u kolejiště ulomil
zábradlí a převrátil plastovou bednu s posypem. Přístroj ke zjištění alkoholu v dechu ukázal na hodnotu 2,27 ‰. Věc bude předána k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.

