Nezodpovědní řidiči v silničním provozu
14.6. po 15.00 hod. – ulice Čáslavská, 42letý řidič OMV tov. zn. Peugeot, pod vlivem návykové látky THC.
18.6. před 02.00 hod. – ulice Benešova, 44letý řidič OMV tov. zn. Hyundai, pod vlivem alkoholu - 2,17 ‰.
22.6. po 18.00 hod. – Karlov, 32letý řidič OMV tov. zn. Fiat, nikdy nevlastnil řidičský průkaz, odmítnutí zkoušky ke zjištění OPL.
4.7. po 11.00 hod. – ulice Havířská, 37letý řidič OMV tov. zn. Volkswagen, nikdy nevlastnil řidičský průkaz.
6.7. před 03.00 hod. – ulice Gruntecká, 20letý řidič OMV tov. zn. BMW, zákaz řízení motorových vozidel, odmítnutí zkoušky ke zjištění OPL.
10.7. po 23.00 hod. – ulice Čáslavská, 33letý řidič OMV tov. zn. Volkswagen, pod vlivem návykové látky THC.
11.7. po 18.00 hod. – ulice Na Chmelnici, 20letý řidič OMV tov. zn. BMW, zákaz řízení motorových vozidel.
11.7. po 21.00 hod. – ulice 17. Listopadu, 59letý řidič nákladního automobilu tov. zn. Mercedes, nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění.
22.7. po 21.00 hod. – ulice Tyršova, 20letý řidič OMV tov. zn. BMW, zákaz řízení motorových vozidel, pod vlivem návykové látky amfetamin a
metamfetamin.
7.8. před 03.00 hod. – ulice Hrnčířská, 40letý řidič OMV tov. zn. Opel, pod vlivem alkoholu - 1,98 ‰.
11.8. po 08.00 hod. – ulice Družstevní, 40letý řidič OMV tov. zn. Audi, pod vlivem alkoholu – 1,21 ‰.
11.8. 22.00 hod. – ulice Štefánikova, 43letý řidič OMV tov. zn. Škoda, pod vlivem alkoholu – 2,23 ‰.
27.8. po 02.00 hod. – ulice Štefánikova, 33letý řidič OMV tov. zn. Renault, pod vlivem alkoholu – 1,44 ‰.
29.8. po 16.00 hod. – ulice Benešova, 24letá řidička OMV tov. zn. Peugeot 206, pod vlivem opiátů a amfetaminu.

Osoby v pátrání
22.6. po 02.00 hod. – zdravotně indisponovaná žena (vyhlášené pátrání) nalezena v místní části Žižkov
14.7. po půlnoci – v ulici Vítězná zjištěn 16letý mladík, který se nacházel v pátrání Policie ČR.
24.7. po 11.00 hod. – v ulici Hrnčířská nalezen 44letý pohřešovaný muž ze Slovenska.
1.8. po 18.00 hod. – v ulici Nádražní zjištěn 30letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.
5.8. po 15.00 hod. – v ulici Vítězná nalezeni dva muži ve věku 34 a 39 let - podezření z krádeže zboží.
13.8. po 13.00 hod. – v ulici Ortenova nalezena 14letá dívka, která se nacházela v pátrání Policie ČR.

Opilci na veřejném prostranství
Několik případů z mnoha, které strážníci Městské policie a osádky výjezdových skupin Rychlé záchranné služby opakovaně řeší s opilými
osobami.
13.7. po 18.00 hod. - ulice Ortenova, 34letý bezdomovec neschopný pohybu, předán pro podezření na intoxikaci RZS (4,23 ‰).
19.7. před 15.00 hod. – ulice Ortenova, 39letý zraněný bezdomovec neschopný pohybu, předán pro podezření na intoxikaci RZS (4 ‰).
29.7. po 18.00 hod. - ulice Masarykova, 34letý bezdomovec neschopný pohybu, předán pro podezření na intoxikaci RZS (3,86 ‰).
13.8. po 13.00 hod. – ulice Řehákova, 39letý bezvládný nekomunikující bezdomovec na chodníku, předán pro podezření na intoxikaci RZS
(neschopný podstoupit dechovou zkoušku ke zjištění množství požitého alkoholu) viz foto

Objemný odpad
13.6. – V ulici Puškinská v kontejnerovém stanovišti zjištěn objemný odpad - pračka. Pachatelce přestupku ve věku 53 let, za porušení obecně
závazné vyhlášky města č. 02/2002 o odpadech, byla uložena pokuta příkazem na místě.

20.8. – V ulici Trebišovská v kontejnerovém stanovišti zjištěn objemný odpad – rozkládací pohovka. Pachateli přestupku ve věku 25 let byla
uložena pokuta příkazem na místě.

10. 6. 2019
Znečistil veřejné prostranství
Před 23.00 hod. na Palackého náměstí 57letý muž v důsledku silné opilosti znečistil veřejné prostranství zvratky. Přestupek byl po vystřízlivění
dořešen uložením příkazové pokuty.

15. 6. 2019
Poškozené motorové vozidlo
Vlivem bouřky a silného větru došlo v odpoledních hodinách na Havlíčkově náměstí k pádu silné větve na zadní část zaparkovaného OMV tov. zn.
Škoda Superb. Poškozeny byly zadní páté dveře se skleněnou výplní.

16. 6. 2019
Roztržitá řidička
Po poledni zjistili strážníci před Okresním soudem na náměstí Národního odboje zaparkované OMV tov. zn. Škoda Octavia ze zcela otevřenými
dveřmi na straně spolujezdce. Vozidlo bylo zajištěno a roztržitá řidička vyrozuměna ke kontole vozidla.

23. 6. 2019
Dopravní nehodu nenahlásil
V dopoledních hodinách operátora kamerového systému zaujalo OMV tov. zn. Škoda Superb jedoucí v protisměru ulicí Kollárova, Palackého
náměstí a dále do ulice Husova. V ulici Husova se 40letý řidič rozhodl otočit, přitom poškodil svislý sloupek s řetězem. Po zaparkovaní vozidla
řidič z místa dopravní nehody odešel, aniž by učinil příslušná opatření vyplývající ze zákona. Strážníci řidiče zadrželi nedaleko od místa události.
Věc šetří DI SDN Policie ČR.

29. 6. 2019
Poklopy v jízdním pruhu
Nepochopitelné jednání předvedl neznámý vandal v ulici Čsl. legií před čtvrtou hodinou ranní. Ze dvou kanálových vpustí odstranil poklopy, které
položil do jízdního pruhu. Poklopy strážníci vrátili na své místo, událost je v šetření.

29. 6. 2019
Porušení alkoholové vyhlášky
V odpoledních hodinách v ulici Masarykova u autobusové zastávky popíjelo alkoholické nápoje několik mužů. Tímto jednáním porušili povinnost
stanovenou v obecně závazné vyhlášce města o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství č. 04/2014 (zákaz konzumace
alkoholu v prostoru přístřešků, čekáren a zastávek veřejné silniční a městské hromadné dopravy a v okruhu 100 m od nich). Na místě byly
uloženy pokuty příkazem na místě.

30. 6. 2019
Ujel od dopravní nehody
Před druhou hodinou ranní zaregistroval operátor kamerového systému dopravní nehodu v ulici Štefánikova. Řidič osobního motorového vozidla
tov. zn. Audi při vyjíždění z ulice Benešova na kruhovou křižovatku v ulici Štefánikova nezvládl zatočit a naboural do travnatého ostrůvku. Po
dopravní nehodě pokračoval ve směru na Přítoky. Na místě nehody zůstal poškozený přední nárazník s registrační značkou vozidla. Věc je
v šetření DI SDN Policie ČR.

30. 6. 2019
Odchycené sovy
Strážníci městské policie v rozmezí šesti dnů odchytili v ulici Jana Palacha a Opletalova tři mláďata sovy. Jednalo se o druh kalouse ušatého.
Předány byly odpovědné osobě ze Záchytné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

1. 8. 2019
Rorýs obecný
V ulici Ortenova uvízl v otvoru fasády panelového domu ohrožený druh stěhovavého ptáka – rorýs obecný. Příslušníci HZS Kutná Hora za využití
výsuvného žebříku rorýse vysvobodili ze sítě fasády. Strážníci ho následně předali odpovědné osobě ze Záchytné stanice pro živočichy ČSOP
Vlašim.

2. 8. 2019
Poškozený kontejner
Všímavý občan informoval Městskou policii, že v ulici Zemanova dva muži poškozují kontejner na zpětný odběr elektrozařízení. Po příjezdu na
místo se podezřelí pachatelé rozutekli. Jednoho z pachatelů ve věku 24 let se však hlídce podařilo zadržet. Důvodem poškození výklopných
dvířek byla snaha vlézt do kontejneru. Přestupkem proti majetku se bude zabývat příslušný správní orgán.

20. 8. 2019
Ztratili se na výletě
V uličkách Kutné Hory se ztratili čtyři chlapci ve věku 10 – 14 let z dětského domova Horní Těrlicko, kteří zde byli na výletě. Strážníci dohledali
vychovatele, kterým děti v pořádku předali.

31. 8. 2019
Driftování v silničním provozu
Po 23. hod. strážníci kontrolovali 23letého řidiče osobního motorového vozidla tov. zn. BMW, který v ulici Štefánikova a Masarykova při průjezdu
křižovatkou driftoval (jízda ve smyku). Uvedené jednání řidiče v silničním provozu je v řešení Policie ČR.

