Nezodpovědní řidiči v silničním provozu
6.11. před 13. hod. – ulice Lorecká, 38letý řidič OMV tov. zn. Opel, řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění, vozidlo
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích (po dopravní nehodě na přední část vozidla).
16.11. před 16.00 hod. – ulice Štefánikova, 20letý řidič OMV tov. zn. BMW, řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění,
propadlá technická prohlídka vozidla.
4.12. před půlnocí – Pirknerovo náměstí, 24letá řidička OMV tov. zn. Renault, pozitivní test na látku THC a metamfetamin.
13.12. před půlnocí – ulice Masarykova, 19letý řidič OMV tov. zn. Škoda Fabia, pozitivní test na látku amfetamin a benzodiazepin.
22.12. před 6. hod. – ulice Hrnčířská, 41letý řidič OMV tov,. zn. Subaru, odmítnutí podrobit se zkoušce ke zjištění alkoholu v dechu.
Pozn. Za odmítnutí zkoušky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta v rozmezí od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz
řízení motorových vozidel na dobu od jednoho do dvou let.
25.12. po 16. hod. – ulice Tyršova, 42letý řidič OMV tov. zn. Hyundai, pozitivní test na látky amfetamin, metamfetamin a benzodiazepin.
30.12. před 12. hod. – ulice Masarykova, 30letý řidič OMV tov. zn. BMW, pozitivní test na látky THC, amfetamin, benzodiazepin a kokain.

Osoby (vozidla) v pátrání
5.11. po 08.00 hod. – V ulici Ortenova kontrolován agresivní 51letý muž, který požíval alkoholické nápoje u dětského hřiště. Jednalo se o osobu
hledanou Policii ČR.
13.11. před 03.00 hod. – Na Havlíčkově náměstí zjištěni dva sedmnáctiletí chlapci, kteří utekli z výchovného ústavu pro mládež.
3.12. po 19. hod. – V ulici Ortenova zjištěn 35letý muž, který byl hledaný Policii ČR.
27.12. po 06. hod. – V ulici Puškinská nalezeno odcizené osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford.

Objemný odpad
10.11. - V ulici Zelenkova byl u kontejnerového stanoviště zjištěn objemný odpad (televizor). Strážníci zjistili, že se tímto nedovoleným způsobem
televize zbavila nedaleko bydlící 53letá žena. Za porušení obecně závazné vyhlášky města č. 02/2002 o odpadech, byla uložena pokuta příkazem
na místě.

10. 11. 2019
Opilec na benzínce
Před čtvrtou hodinou ranní odmítal opustit vnitřní prostory čerpací stanice v ulici Hrnčířská 28letý opilý muž. Zmožen alkoholem zde dokonce
usnul. Po provedení nezbytných úkonů ke zjištění totožnosti muž provozovnu pod dohledem strážníků opustil.

16. 11. 2019
Prášek na praní
V obchodě v ulici Masarykova došlo k odcizení prášku na praní zn. Persil. Muž zde před pozorným prodavačem, který se ho snažil zastavit, utekl
na ulici. Hlídkou MP byl 21letý pachatel přestupku proti majetku zadržen nedaleko od místa události. Věc je v šetření Policie ČR.

24. 11. 2019
Rušení nočního klidu
V ulici Šultysova se před jednou hodinou ranní nemístně bavila skupina 14 lidí. Na silnici položili hlasitě zapnutý přenosný reproduktor okolo
kterého tančili. Klidný spánek obyvatel v bezprostředním okolí je zjevně nezajímal. Za přestupek rušení nočního klidu byla uložena pokuta
příkazem na místě.

Krvavé zranění
V ulici Šultysova, před druhou hodinou ranní, poskytli strážníci první pomoc 23letému muži. Ten si způsobil krvácející řezné zranění na ruce poté,
když nedopatřením rozbil skleněný půllitr v jedné z provozoven. Mladík musel být hlídkou převezen k odbornému ošetření na CHA nemocnice
Kutná Hora.

26. 11. 2019
Neshody na ubytovně
V dopoledních hodinách zasahovali strážníci na ubytovně v Sedlicích, kde docházelo k neshodám mezi 39letou ženou a jejím 32letým přítelem.
Hlídce se podařilo zabránit eskalujícímu jednání, kdy hrozilo bezprostřední fyzické napadení. Muž prostory ubytovny následně opustil.

1. 12. 2019
Poškozená ,,botička“
V ulici Husova se ve večerních hodinách pokusil za použití násilí (úhlovou bruskou) odstranit z kola osobního motorového vozidla tov. zn. Audi
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku) 31letý muž. Pozorní strážníci však toto protiprávní jednání zaregistrovali a
pachatele zadrželi na útěku nedaleko od místa činu. Pachatel je podezřelý z majetkového přestupku poškození cizí věci.

2. 12. 2019
Technická pomoc
Dopoledne v ulici Jiřího z Poděbrad poskytli strážníci bezradnému řidiči dodávkové motorového vozidla tov. zn. Ford technickou pomoc
(nastartování vozidla přes startovací kabely). Nepojízdné vozidlo se podařilo neprodleně odstranit z bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce.

14. 12. 2019
Kamera pomohla k odhalení pachatele
Na městském kamerovém systému bylo v ulici Štefánikova před jednou hodinou ranní zaznamenáno nepochopitelné jednání muže, který na
přechodu pro chodce kopem poškodil dopravní značku C 4a ,,Přikázaný směr objíždění vpravo“. Strážníkům se podařilo pachatele přestupku
ztotožnit.

15. 12. 2019
Drzost se pachateli nevyplatila
Opětovný návrat do obchodního domu v ulici Ortenova se nevyplatil 30letému muži. Několik dní nazpátek muž v provozovně odcizil zboží
v hodnotě 2 210,- Kč. (3 lahve whisky uschované pod bundou) s kterým utekl přes bezpečnostní rám. Pozorný pracovník bezpečnostní služby
muže podezřelého z krádeže zboží bezpečně poznal a přivolal hlídku MP. Označený muž se k odcizení zboží přiznal.

21. 12. 2019
Nestihli poslední vlak
Před půlnocí přivolaly hlídku MP na hlavní nádraží ČD čtyři dívky ve věku 13 až 16 let z Prahy, kterým ujel poslední vlak. Vzhledem k tomu, že se
jim nepodařilo telefonicky vyrozumět rodiče, obrátily se s prosbou o pomoc na městskou policii. Prostřednictvím strážníků se nakonec podařilo
vyrozumět rodinného příslušníka, který dívky z nádraží ,,vysvobodil“.

24. 12. 2019
Důvodem konfliktu byla žena
Ve večerních hodinách v ulici Jiřího z Poděbrad docházelo k vzájemnému fyzickému napadání dvou mužů ve věku 43 a 50 let. Po uklidnění
situace strážníci zjistili, že důvodem sporu je zájem obou mužů o jednu ženu. Za přítomnosti hlídky se horkokrevní rivalové odebrali do svých
domovů.

30. 12. 2019
Pomoc s pacientkou
Na Žižkově v podvečerních hodinách poskytli strážníci pomoc řidiči sanitního vozu, který nedokázal vlastními silami umístit do bytu imobilní
pacientku.

--------------------------------------------------------------Nezajištěná motorová vozidla
7.11.2019, ulice Dolní, u motorového vozidla tov. zn.Volkswagen stažena všechna okna (technická závada).

4.12.2019, ulice Benešova, neuzavřené zadní dveře motorového vozidla tov. zn. Volkswagen.

7.12.2019, Jungmannovo náměstí, zapomenuté klíčky ve dveřích motorového vozidla tov. zn. Mitsubishi.

8.12.2019, ulice Lučanská, neuzavřené posuvné dveře u motorového vozidla tov. zn. Volkswagen.

