Nezodpovědní řidiči v silničním provozu
5.9. po 15.00 hod. – ulice Jana Zajíce, 31letá řidička OMV tov. zn. Peugeot 206, pozitivní test na návykovou látku THC.
9.9. po 14.00 hod. – ulice Dolní, 33letý řidič OMV tov. zn. Ford, pozitivní test na návykovou látku THC, amfetamin a metamfetamin.
20.9. po půlnoci – ulice Jiřího z Poděbrad, 21letý řidič OMV tov. zn. Škoda Felicia, pozitivní test na alkohol 1,84 ‰.
22.9. před půlnocí – ulice Masarykova, 55letý řidič OMV tov. zn. Volkswagen, pozitivní test na alkohol - 1,08 ‰.
28.9. po 8.00 hod. – Havlíčkovo náměstí, 55letý řidič OMV tov. zn. Volkswagen, pozitivní test na návykovou látku benzodiazepin a porušení
zákazu řízení motorových vozidel.

Osoby v pátrání
12.9. po 02.00 hod. – v ulici Nádražní se nevyplatilo 42letému muži nahlásit ztrátu svého batohu – byl na něho vydán příkaz k zatčení.
3.10. před 20.00 hod. – v ulici Opletalova nalezen 27letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.

Objemný odpad
10.9. – V ulici Benešova byla v travnatém porostu zjištěna černá skládka (skříně, pohovka, koberec). Strážníkům se podařilo pachatele ve
věku 67 let vypátrat. Po odklizení odpadu mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

12.9. – Nepochopitelně se zachovala majitelka garáže v ulici Zelenkova, která přes bezprostřední blízkost sběrného dvora vyhodila nepotřebné
věci k boční zdi garážového stání. Pachatelka ve věku 41 let byla dohledána, uložena pokuta příkazem na místě.

4. 9. 2019
Bezradný chlapec
Po 22. hod. byl na autobusové zastávce v ulici Masarykova zjištěn 12letý vzlykající chlapec, kterému ujel poslední autobus do Kolína. Telefonní
číslo na maminku neznal, nevěděl jak tuto situaci vyřešit. Prostřednictvím Policie ČR byl předán zákonnému zástupci.

9. 9. 2019
Znečistil silnici blátem
V ulici Kremnická v dopoledních hodinách znečistil jízdní pruh a chodník 46letý řidič nákladního vozidla tov. zn. Man. Při výjezdu z přilehlého
pozemku neočistil pneumatiky vozidla, tím došlo k blátivému znečištění pozemní komunikace. Závadu ve sjízdnosti odstranili TS Kutná Hora.
Řidiči byla za přestupek uložena pokuta příkazem na místě.

10. 9. 2019
Psi u dětského hřiště
Odpoledne v ulici Ku Ptáku v blízkosti dětského hřiště (hrajících si dětí) nechal volně pobíhat dva křížence německého ovčáka 35letý
nezodpovědný majitel. Za porušení vyhlášky města o veřejném pořádku mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

11. 9. 2019
Plot je nezastavil
Pozorný občan upozornil strážníky na dva podezřelé muže v ulici Cihlářská, kteří se po překonání oplocení pohybovali na cizím pozemku.
Strážníci muže zadrželi a ve spolupráci s Policií ČR provedli další nezbytné úkony k odhalení možného protiprávního jednání.

13. 9. 2019
Agresivní opilec
K muži ležícímu na chodníku v ulici Benešova byli strážníci přivoláni v dopoledních hodinách. Snaha pomoci se však minula účinkem. Opilec ve
věku 47 let slovně a poté fyzicky napadal přítomné strážníky, kteří ke zklidnění osoby museli použít donucovací prostředky. Při předvedení ke
zjištění totožnosti osoby došlo i na pouta.

Na silnici ležela opilá
Před 21. hod. v ulici Kaňkovská ležela na silnici silně opilá žena ve věku 30 let. Provedená dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu
v dechu ukázala na hodnotu 5,01 ‰. Přesto tuto vysokou hodnotu byla (strážníkům dobře známá žena) schopna pohybu a bezproblémové
komunikace. V přítomností hlídky se odebrala ke svému příteli.

14. 9. 2019
Pomoc řidiči
Na parkovišti v ulici Hrnčířská uvízl v štěrkovém loži 26letý řidič osobního motorového vozidla tov. zn. Renault. Strážníci poskytli technickou
pomoc (vyproštění) – k majetkové škodě nedošlo.

17. 9. 2019
Obtěžoval u cvičáku
Na Rovinách u kynologického cvičiště se v odpoledních hodinách dopuštěl schválností 47letý muž tím, že opakovaně slovně obtěžoval přítomné
osoby. Toto jednání opakoval i přes výslovné upozornění na nevhodné chování. Muži byla uložena pokuta příkazem na místě.

20. 9. 2019
Pokoušel se hlídce ujet
Před 14. hod. v ulici Kremnická autohlídka městské policie zaregistrovala při jízdě 32letého řidiče (uživatele návykových látek) osobního
motorového vozidla tov. zn. Škoda Favorit, který měl vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Při pokusu o zastavení vozidla řidič zvýšil
rychlost a ujížděl ulicí Česká do centra města. Zde s vozidlem naboural do rodinného domu a zaparkovaného vozidla. Přesto se pokoušel i nadále
ujíždět. Při nezvládnutém manévru naboural i přední část služebního vozidla. O několik ulic dále došlo k samotnému zadržení nebezpečného
řidiče. Věc je dále v šetření Policie ČR.

21. 9. 2019
Neměl peníze na taxi
V ranních hodinách se na strážníky obrátil řidič taxi poté, kdy mu zákazník nemohl zaplatit za provedenou jízdu. V přítomnosti hlídky 20letý mladík
přislíbil uhradit dlužnou částku do následujícího dne. V případě nezaplacení dojde k vymáhání částky občansko-právní cestou.

Rušil noční klid
Přes upozornění strážníků na dodržování nočního klidu v ulici Husova (před jednou hodinou ranní) pokračoval v hlasitém pokřikování 33letý muž.
Za uvedené jednání mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

25. 9. 2019
Odchyt hada
V místní části Kaňk vylekal majitele rodinného domu v blízkosti vstupních dveří velký had. Strážník s odchytovými zkouškami zjistil, že se jedná o
užovku obojkovou. Po odchytu byla užovka v okrajové části města vypuštěna zpět do volné přírody.

1. 10. 2019
Nezvaný návštěvník
V Poličanech se po 23. hod. na dvorku rodinného domu pohyboval neznámý muž, kterého vyrušil majitel nemovitosti. Podezřelého muže na útěku
pronásledoval až k požární nádrži, kde ho schovaného podél betonové stěny našla a zadržela hlídka městské policie. Jednalo se o 32letého
muže, kterého strážníci velmi dobře znají ze své služební činnosti. Věc dále šetří Policie ČR.

2. 10. 2019
Krádež nafty
Před jednou hodinou ranní v ulici Zelenkova zaregistrovala hlídka strážníků podezřelý pohyb 19letého mladíka v blízkosti garáží a zde
zaparkovaných motorových vozidel. Rozhodnutí ztotožnit osobu a provést kontrolu uvedeného prostoru se ukázalo jako správné. U
zaparkovaného motorového vozidlla tov. zn. Škoda Octavia byl pod proděravěnou nádrží nalezen kanystr zachycující vytékající naftu. Nedaleko
bylo nalezeno motorové vozidlo s kterým pachatel na místo přijel a kde se nacházely dosud prázdné kanystry. Věc dále šetří Policie ČR.

