10. 8. 2017
Vybírání kontejneru
Ve večerních hodinách byli v ulici Opletalova přistiženi dva muži ve věku 32 a 49 let, kteří vybíráním a rozhazováním oděvů
z kontejneru znečišťovali veřejné prostranství.

12. 8. 2017
Odpadkový koš
V dopoledních hodinách v ulici Benešova shodil 26letý muž z držáku na zem odpadkový koš. Muž byl strážníky nalezen
nedaleko od místa, koš vrátil na původní místo.

14. 8. 2017
Hledané vozidlo
V podvečerních hodinách byla v ulici Lučanská kontrolována osádka motorového vozidla zn. Renault. Provedenými úkony bylo
zjištěno, že je po vozidle vyhlášeno pátrání.

16. 8. 2017
Rušila noční klid
V jednu ráno rušila noční klid v ulici Šultysova 16letá dívka, která zde hlasitě pokřikovala a kopala do popelnic.

Hledaná osoba
V odpoledních hodinách byl v ulici Ortenova kontrolován 24letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.

21. 8. 2017
Naboural a odjel
Na Havlíčkově náměstí poškodil ozdobný sloupek při couvání řidič dodávky zn. Peugeot. Z místa dopravní nehody odjel, aniž by
splnil zákonné povinnosti - ohlášení nehody. Strážníci řidiče vypátrali a předali k dalšímu řešení SDN Policie ČR.

22. 8. 2017
Řídil pod vlivem
Po jedné hodině ranní byl v ulici Trebišovská kontrolován 18letý řidič motorového vozidla zn. Škoda Octavia. Provedeným
testem na přítomnost omamných a psychotropních látek ve slinách bylo zjištěno, že mladík vozidlo řídil pod vlivem látky – THC.

6. 9. 2017
Řídil pod vlivem OPL
Po 20. hodině byl v ulici Havířská stezka kontrolován 29letý řidič vozidla Škoda Octavia. Provedeným testem na přítomnost
omamných a psychotropních látek byl zjištěn pozitivní výsledek na látku THC. V případě závěru /zjištěných hodnot/, že se řidič
nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost, může být trestně stíhán za přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky.

9. 9. 2017
Rušení nočního klidu
Po 3. hodině ranní v ulici Šultysova rušil noční klid 35letý muž hlasitým křikem. I přes upozornění na noční dobu muž ve
svém protiprávním jednání pokračoval. Protože s přestupkem nesouhlasil, bude uvedené jednání řešit příslušný správní orgán.

11. 9. 2017
Řídil bez řidičského oprávnění
Po 20. hodině došlo v ulici Štefánikova k dopravní nehodě motorového vozidla zn. Škoda Felicia. Bylo zjištěno, že 19letý řidič
nevlastní příslušné řidičské oprávnění. Věc je v šetření Policie ČR.

