6. 3. 2018
Petardy
V odpoledních hodinách vyjížděla hlídka do Městských sadů, kde v parku docházelo k odpalování zábavné pyrotechniky. Strážníci zjistili tři
nezletilé chlapce házející petardy II. třídy, které je možné prodávat pouze osobám starší 18 let. Přestupkem prodejce se bude dále zabývat Česká
obchodní inspekce.

9. 3. 2018
Opilci v nemocnici
Po půlnoci museli strážníci vyvést z nemocnice dva opilce (30letý muž a 18letá dívka), kteří po ošetření nedokázali najít východ z areálu.

Skončil na záchytce
V restauraci v ulici Benešova ve večerních hodinách vyvolával konflikty 30letý host. Po vykázání z provozovny se po hodině vrátil a začal
opětovně s provokacemi. Vzhledem k tomu, že nekontroloval své chování, byl s hodnotou 1,22 promile alkoholu v dechu umístěn na PAZS
v Kolíně.

10. 3. 2018
Usedl za volant opilý
Před čtvrtou hodinou ranní byl v ulici Pod Hájem kontrolován 41letý řidič dodávky tovární značky Ford, který si nedlouho předtím krátil dlouhou
chvíli jízdou na nedaleké louce. Podezření na požití alkoholu se potvrdilo, řidiči byla naměřena hodnota 2,20 promile alkoholu v dechu. Řidič je
podezřelý z přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vyloučeni z přepravy
Před půlnocí zasahovala hlídka společně s hlídkou PČR na hlavním nádraží ČD. Z vlaku na Jihlavu bylo vykázáno 5 mladíků, kteří běhali
v kolejišti a znečišťovali nástupiště. Uvedení jednání bylo vyřešeno uložením pokuty příkazem na místě.

11. 3. 2018
Napadl přítelkyni
V chatce před třetí hodinou ranní napadl svoji přítelkyní ranami pěstí do obličeje 38letý muž. Po zajištění ošetření v místní nemocnici bude věc
dále řešena v trestněprávní rovině.

Káně
V ulici Po Mlýnech bylo odchyceno zraněné káně, které bylo předáno pracovníkům Záchranné stanice pro zraněná zvířata Vlašim.

17. 3. 2018
Rozbité okno
V odpoledních hodinách bylo při kontrole zahrádkářské kolonie v Poličanech zjištěné rozbité okno chatky. Pro podezření z přečinu krádeže
vloupáním byla věc předána Policii ČR.

18. 3. 2018
Přehnali to s alkoholem
Před pátou hodinou ranní vyjížděla hlídka k budově České spořitelny, kde docházelo k vzájemnému fyzickému napadání muže a ženy. Hlídkou
bylo zjištěno, že romantický víkend cizinců v Kutné Hoře se vlivem požití většího množství alkoholu v jednom z barů nevydařil podle představ.
Strážníci dvojici doprovodili k hotelu, aby předešli dalším výměnám názorů.

25. 3. 2018
Přehnali to s alkoholem
Tři opilý cizinci (kamarádi) se ve večerních hodinách v ulici Jakubská rozhodli řešit své spory pěstmi. Hlídce se na místě podařilo uklidnit pouze
dva z nich, třetí muž měl i nadále potřebu provokovat a prát se. Cizinec tak v poutech a s 1,89 promile alkoholu v dechu putoval na PAZS
v Kolíně.

31. 3. 2018
Pod vlivem OPL
V ulici Na Náměti kontrolovala hlídka 28letého řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Opel. Provedená zkouška na přítomnost
omamných a psychotropních látek ve slinách prokázala u řidiče amfetamin a THC.

3. 4. 2018
Popojetí vozidla
Na parkovišti na Václavském náměstí došlo i přes zataženou ruční brzdu k samovolnému popojetí vozidla tovární značky Renault. Řidič si za
přítomnosti hlídky vozidlo řádně zajistil proti dalšímu pohybu.

6. 4. 2018
Bezdomovec popíjel
Na autobusovém nádraží v odpoledních hodinách vulgárně pokřikoval na cestující opilý 49letý bezdomovec. Požíváním alkoholických nápojů
(vína) porušoval obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

7. 4. 2018
Nechtěný pes?
Na Karlově byl ve večerních hodinách nalezen uvázaný pes – kříženec špringlšpaněla. Zda se ho tímto způsobem chtěl majitel zbavit, strážníci
prověřují.

10. 4. 2018
Klíče
Při kontrolní činnosti garážového stání v ulici Zelenkova strážníci zaregistrovali klíče v zámku jedné z garáží. K odcizení věcí nedošlo, klíče byly
předány zapomnětlivému majiteli.

