Nezodpovědní řidiči
1.5. po 08.00 hod. – ulice Na Náměti, 20letý řidič OMV tov. zn. BMW, pod vlivem alkoholu 1,33 ‰ a pod vlivem návykové látky THC.
3.5. po 01.00 hod. – ulice Husova, 40letý řidič OMV tov. zn. Škoda Superb, odmítnutí zkoušky ke zjištění alkoholu v dechu.
4.5. po 02.00 hod. – ulice Na Sioně, 19letý řidič OMV tov. zn. Seat Ibiza, pod vlivem návykové látky amfetamin, THC a metamfetamin.
4.5. po 16.00 hod. – ulice U Tylova divadla, 25letý řidič OMV tov. zn. Seat, zákaz řízení motorových vozidel, odmítnutí zkoušky ke zjištění
omamné nebo psychotropní látky v těle (dále jen ,,OPL“).
4.5. po 22.00 hod. – ulice K Zastávce, 44letý řidič OMV tov. zn. Citröen, pod vlivem alkoholu 0,64 ‰.
6.5. před 21. 00 hod. – ulice Štefánikova, 24letý řidič OMV tov. zn. AUDI A4, pod vlivem návykové látky THC.
7.5. po 20.00 hod. – ulice U Tylova divadla, 27letý řidič OMV tov. zn. Seat Ibiza, není držitelem řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu 0,41 ‰.
9.5. po 14. 00 hod. – ulice Na Brunclíku, 27letý řidič dodávkového vozidla Volkswagen, zákaz řízení motorových vozidel.
19.5. před 01.00 hod. – ulice Čáslavská, 26letý řidič OMV tov. zn. Škoda Felicia, pod vlivem metamfetaminu.
23.5. po 23. hod. – ulice Masarykova, 49letý řidič OMV tov. zn. Kia Picanto, zákaz řízení motorových vozidel.
23.5. před půlnocí - ulice Československých legionářů, 20letý řidič OMV tov. zn. Seat, odmítnutí zkoušky ke zjištění OPL.
29.5. po 10. hod. – ulice Čáslavská, 25letý řidič OMV tov. zn. Volkswagen Golf, pod vlivem alkoholu 0,92 ‰.

Objemný odpad
5.5. – V ulici 17. Listopadu zjištěn v kontejnerovém stanovišti odložený objemný odpad (skříně). Po odstranění odpadu byla 53leté pachatelce,
která porušila obecně závaznou vyhlášku města, uložena pokuta příkazem na místě.

5.5. – V ulici Vítězná zjištěn v kontejnerovém stanovišti odložený objemný odpad (skříňka, poličky). Po odstranění odpadu byla 24letému
pachateli, který porušil obecně závaznou vyhlášku města, uložena pokuta příkazem na místě.

12.5. – Uprostřed ulice na Jungmanově náměstí zjištěn objemný odpad (pračka). Strážníci pachatele přestupku ve věku 62 let dohledali.

26. 4. 2019
Doutnající kontejner
Pozorný občan nahlásil na městskou policii kouř vycházející z plného velkoobjemového kontejneru umístěného na Havlíčkově náměstí. Rychlým
zásahem strážníků byly doutnající věci z kontejneru vyházeny. Bylo tak zabráněno vzplanutí objemného odpadu. Bližší ohledání následně provedl
HZS Kutná Hora.

29. 4. 2019
Potyčka na ubytovně
Před půlnocí vyjížděli strážníci na místní ubytovnu, kde docházelo k vzájemnému fyzickému napadání mezi pěticí mužů. Na jednom z pokojů byl
nalezen zraněný muž, který byl s krvavým zraněním v obličeji předán RZS. Neshody byly vyvolány nadměrnou konzumací alkoholu, která byla
potvrzena provedenou zkouškou. Naměřeny byly hodnoty od 1, 73 ‰ do 2, 71 ‰ alkoholu v dechu. Věc je dále v šetření.

30. 4. 2019
Dezorientovaná žena
V dopoledních hodinách strážníci na Komenského náměstí zaregistrovali spoře oděnou ženu, která se zmateně pohybovala ve vozovce. Bylo
zjištěno, že se jedná o zdravotní indispozici. Předána do péče přivolané RZS.

1. 5. 2019
Plačící dívka
Před pátou hodinou ranní byla hlídka přivolána do ulice Benešova, kde se na zemi nacházela plačící 18letá dívka. Vzhledem k tomu, že si dívka
po pádu na zem přivodila zranění nohy, byla předána k ošetření RZS.

7. 5. 2019
Rozbitá výloha
Před půlnocí byl v ulici Sokolská hlídkou strážníků zadržen 27letý muž, který úmyslně rozbil skleněnou výlohu prodejny potravin. K rozbití výlohy
došlo opakovaným házením neotevřené plechovky s pivem. Věc předána Policii ČR.

8. 5. 2019
Olej na vozovce

V dopoledních hodinách došlo v ulici Jiřího z Poděbrad k znečištění pozemní komunikace olejem. Řidič motorového vozidla tov. zn. VW Touran,
před vjetím na zpomalovací retardér, nepřizpůsobil rychlost vozidla a prorazil spodní část olejové vany. Na místě nezastavil a neučinil nezbytná
opatření k označení nebezpečného místa. Strážníci našli odstavené vozidlo v blízkosti plaveckého bazénu.

14. 5. 2019
Otevřený zavazadlový prostor vozidla
Před jednou hodinou ranní byli strážníci přivoláni na Palackého náměstí, kde došlo k úplnému otevření dveří zavazadlového prostoru u
zaparkovaného osobního motorového vozidla tov. zn. Mercedes. Vozidlo bylo zajištěno, ke ztrátě uložených věcí nedošlo.

20. 5. 2019
Po dopravní nehodě ujel
Po 12. hod. v ulici Masarykova (u pošty) při couvání s nákladním vozidlem tov. zn. Volvo naboural a poškodil svislou dopravní značku ,,Přechod
pro chodce“ a sloup veřejného osvětlení 50letý řidič. Po dopravní nehodě neučinil nezbytné úkony vyplývající ze zákona o silničním provozu a
z místa ujel. Strážníci muže vypátrali a zastavili v ulici Sokolská. Věc řeší DI SDN Policie ČR.

24. 5. 2019
Pachatelé krádeže mobilních telefonů zadrženi
Po 20. hodině došlo v ulici Masarykova k odcizení dvou mobilních telefonů položených za barem provozovny. Způsobená škoda převyšovala
částku 5 000 Kč. Po deseti minutách od nahlášení strážnící městské policie zadrželi podezřelé pachatele krádeže ve věku 34 a 41 let v ulici
Benešova. Mobilní telefony měli stále při sobě. Muži jsou podezřelí z přečinu krádeže. Věc šetří Policie ČR.

8. 6. 2019
Oplocení na zemi
Dosud neznámý pachatel v noci z pátku 7. na sobotu 8. června povalil oplocení komunitní zahrady u Kauflandu. V případě poznatků k této
události kontaktuje městskou policii.

