Nezodpovědní řidiči v silničním provozu
4.10. před 18. hod. – ulice Vítězná, 32letý řidič OMV tov. zn. Seat Ibiza, porušení zákazu řízení motorových vozidel, odmítnutí testu ke zjištění
návykové látky.
12.10. po 11.00 hod. – ulice Novomlýnská, 55letý řidič OMV tov. zn. Volkswagen, porušení zákazu řízení motorových vozidel, odmítnutí testu ke
zjištění návykové látky.
30.10. před 08. hod. – ulice Hrnčířská, 43letý řidič OMV tov. zn. BMW, zadržený řidičský průkaz.
30.10. po 17. hod. – ulice Slavníkovská, 30letý cyklista na neosvětleném jízdním kole, pod vlivem alkoholu – 1,47 ‰.
3.11. po 22. hod. – ulice Ortenova, 39letý řidič OMV tov,. zn. Mazda, pod vlivem alkoholu – 2,69 ‰.
4.11. po 15.00 hod. – ulice Štefánikova, 42letý řidič OMV tov. zn. VW Transporter, řízení bez řidičského oprávnění.

Objemný odpad
30.10. – V ulici Vojtěšská u kontejnerového stanoviště zjištěn objemný odpad (dvě postele). Strážníci zjistili, že se tímto nedovoleným způsobem
postelí zbavila 32letá žena. Po odklizení odpadu jí byla uložena pokuta příkazem na místě.

4.11. – V ulici 17. Listopadu zjištěn v kontejnerovém stanovišti objemný odpad (demontovaný botník), který zde odložil 31letý nedaleko bydlící
muž. Za porušení obecně závazné vyhlášky města č. 02/2002 o odpadech mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

4. 10. 2019
Volání o pomoc
V odpoledních hodinách se z bytu v ulici Trebišovská ozývalo volání o pomoc. Strážníci se po přistaveném žebříku dostali přes pootevřené okno
v 1. patře do bytu, kde nalezli na zemi ležící seniorku. Po poskytnutí první pomoci bylo zjištěno, že se seniorce den předtím udělalo špatně a
následkem toho upadla na zem. Následně se již bez cizí pomoci nedokázala postavit. Z důvodu chybějícího klíče od zámku hlavních dveří byl na
místo přivolán HZS Kutná Hora. Rychlá záchranná služba ženu převezla na ošetření do místní nemocnice.

6. 10. 2019
Rušili noční klid
Na Palackého náměstí byli před jednou hodinou ranní zjištěni dva muži ve věku 25 a 26 let, kteří velmi hlasitým pokřikováním rušili noční klid. Za
přestupek proti veřejnému pořádku jim bylo uložena pokuta příkazem na místě.

7. 10. 2019
Autobus v nesnázích
V dopoledních hodinách v ulici Táborská (u odbočky k úpravně vody) uvízl autobus tov. zn. Setra poté, kdy se řidič při otáčení opřel zadní spodní
částí o pozemní komunikace. Protože se mu nedařilo s autobusem pohnout, byl na místo přivolán HZS Kutná Hora k technické pomoci. Za
pomoci vzduchových vaků byl autobus následně vyproštěn. Po dobu zásahu HZS strážníci kyvadlově usměrňovali provoz.

7. 10. 2019
Život Plus, z.ú.
V odpoledních hodinách požádala dispečerka Života Plus městskou policii o výjezd k seniorovi ve věku 87 let, který se po pádu ve sprchovém
koutu nemohl zvednout. Strážníci po poskytnutí pomoci zjistili, že příjezd zdravotníků není nutný. Ústav Život Plus v praxi opět prokázal svoji
opodstatněnost. Pomáhá seniorům a zdravotně postiženým občanům žít co nejdéle ve vlastním sociálním prostředí.

Budil veřejné pohoršení
V odpoledních hodinách u autobusové zastávky MHD (v blízkosti Penny Marketu) budil veřejné pohoršení na zemi ležící opilý (pomočený) 25letý
muž. Vzhledem k tomu, že nemohl na místě prokázat svoji totožnost, musel být k jejímu zjištění předveden. Za přestupek proti veřejnému pořádku
byla uložena pokuta příkazem na místě.

13. 10. 2019
Úraz cyklisty
V odpoledních hodinách v ulici Vítězná, před zraky strážníků, spadl z jízdního kola 69letý cyklista. Pádem na zem si přivodil zranění levé ruky –
otevřenou zlomeninu malíčku. Po poskytnutí 1. pomoci byl předán RZS.

Skákal před auta
Na silnici pod Kaňkem pobíhal v jízdním pruhu před projíždějícími motorovými vozidly 36letý opilý muž. Strážníci zjistili, že se snažil vozidla
zastavit s žádostí o svezení do Kolína. Vzhledem k okolnostem a nebezpečnosti tohoto jednání byl hlídkou převezen na místní vlakové nádraží,
kde po zakoupení jízdenky odjel ve směru na Kolín.

15. 10. 2019
Kamera pomohla k odhalení krádeže
Pozornosti operátora kamerového systému v odpoledních hodinách na Palackého náměstí neunikli místní občané bez stálého domova. Jejich
velkou radost z nových dámských kalhot zhatili strážníci, kterým se potvrdilo podezření na protiprávní jednání (kalhoty byly odcizeny v nedalekém
obchodu). Pachateli ve věku 54 let se také podařilo, pod dohledem kamery, odcizit svazek česneku ze stánkového prodeje. Přestupkem proti
majetku se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

17. 10. 2019
Unavený opilec
U čerpací stanice v ulici Kouřimská se v pravé poledne rozhodl na zemi prospat 45letý alkoholem zmožený muž. Před ulehnutím si ještě dokázal
vyzout boty, které si pro větší pohodlí dal pod hlavu. Po probuzení byl strážníky vykázán z prostoru čerpací stanice.

19. 10. 2019
Využil příležitosti
V ulici Cihlářská využil nepozornosti řidiče dodávkové vozidla tov. zn. Ford (neuzamčené vozidlo) 23letý cizinec, který ve vozidle přespal. Po
probuzení byl k dalším úkonům předveden na Policii ČR.

20. 10. 2019
Exotičtí hadi
V odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni na Kaňk, kde stavební dělníci objevili dva hady s červenou kresbou. Na žádost městské policie se
na místo dostavil i místní chovatel hadů. Ten určil, že se jedná o exotické užovky červené. Později bylo zjištěno, že se hadi ztratili chovatelce při
čištění terária.

22. 10. 2019
Překážka na pozemní komunikaci
Nebezpečná situace v silničním provozu vznikla v dopoledních hodinách v ulici Hrnčířská, když se v jízdním pruhu vzpříčil uvolněný poklop
kanálové vpusti. Strážníci poklop usadili na původní místo a zároveň vyrozuměli odpovědného pracovníka k řádnému zajištění.

25. 10. 2019
Nález střeliva
Po poledni na služebnu městské policie přinesla 66letá žena prorezivělé střelivo (12 ks nábojů do pušky používaných za 2. světové války), které
našla při úklidu domu. Na místo byla přivolána Policie ČR, která prostřednictvím pyrotechnika náboje odvezla k bezpečné likvidaci.

!!! VAROVÁNÍ !!!




V případě nálezu střeliva, munice nebo podezřelého předmětu se ho nedotýkejte.
O nálezu informujte Policii ČR.
Zajistěte, aby se do příjezdu Policie ČR k nalezenému podezřelému předmětu nikdo nepřibližoval.

Vlivem času může dojít k poškození (zvýšení citlivosti) iniciačního mechanismu, který může zareagovat na
sebemenší vnější podnět.

29. 10. 2019
Pád zdi
Před půlnocí došlo v ulici Pobřežní (u bývalé vinárny U Splavu) k samovolnému pádu zdi na pozemní komunikaci. Neprůjezdnou silnici strážníci
dočasně zabezpečili technickým prostředkem (páskou), do doby instalace příslušných přenosných dopravních značek.

4. 11. 2019
Auto v plamenech
Požár motorového vozidla tov. zn. Hyundai byl nahlášen po půlnoci v ulici Hradební. Likvidaci požáru provedl HZS Kutná Hora, který ve
spolupráci s Policii ČR zjišťuje okolnosti vzplanutí vozidla. Strážníci zajistili přeparkování blízko stojících vozidel do bezpečné vzdálenosti.

