10. 12. 2017
Rozbité okno
V ubytovně na Žižkově došlo ve večerních hodinách k roztržce a vzájemnému fyzickému napadení pěti mužů. Spor vyvrcholil úmyslným rozbitím
skleněné výplně okna, zranění osob nebylo zjištěno. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku.

11. 12. 2017
Rušil noční klid
V nočních hodinách rušil noční klid na Palackého náměstí opilý 25letý muž, který schválně pískal a hlasitě křičel. Za porušení nočního klidu mu
byla uložena pokuta příkazem na místě.

11. 12. 2017
Podezření z neoprávněného užívání cizí věci
Podezřelého 33letého pachatele, který měl odcizit osobní motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, zadržela hlídka strážníků v nočních hodinách na
Václavském náměstí. Věc je dále v šetření Policie ČR.

15. 12. 2017
Obtěžovala zákazníky
V odpoledních hodinách před vchodem do Kauflandu obtěžovala procházející zákazníky vulgárními nadávkami 39letá opilá žena. Vzhledem
k aktuálnímu zdravotnímu stavu a hodnotě 2,98 ‰ alkoholu v dechu byla převezena RZS k ošetření do místní nemocnice.

21. 12. 2017
Nezajištěný náklad
V dopoledních hodinách bylo přijato oznámení, že v ulici Hrnčířská leží na zemi podél silnice několik kusů pneumatik. Pneumatiky pravděpodobně
spadly z projíždějícího motorového vozidla, kde nebyly řádně zajištěny. Toto podezření se potvrdilo, když další spadlé pneumatiky na pozemní
komunikaci způsobily u obce Církvice dopravní nehodu.

Nezajištěné vozidlo
V podvečerních hodinách došlo v ulici Tylova k samovolnému (38letý řidič špatně zajistil proti pohybu) rozjetí osobního motorového vozidla zn.
Ford Fiesta, které se zastavilo až po přejetí chodníku o zeď. Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Věc šetří SDN Policie ČR.

23. 12. 2017
Spadl z kola
V odpoledních hodinách na sídlišti Hlouška spadl z jízdního kola 76letý muž, který nedokázal bez cizí pomoci vstát. Po zajištění lékařského
ošetření, byl hlídkou strážníků doprovozen do místa bydliště.

31. 12. 2017
Poškodil dopravní značku
Po druhé hodině ranní v ulici Husova přistihla hlídka 18letého mladíka, který vyvrátil svislou dopravní značku označující přechod pro chodce,
zákaz odbočení vpravo. Přestože se mladík pokusil o útěk, byl u budovy Okresního soudu strážníkem dostižen.

1. 1. 2018
Odcizil květináč
Po jedné hodině ranní byl na kamerovém systému zaregistrován v ulici Na Valech 20letý mladík, který nesl velký květináč se stromečkem. Bylo
zjištěno, že květináč pochází z ulice Barborská, kam byl mladíkem vrácen. Uvedený se dopustil přestupku proti majetku.

