Nezodpovědní řidiči v silničním provozu
12.1. po 15. hod. – ul. Řehákova, 33letý řidič OMV tov. zn. Audi řídil vozidlo přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, pozitivní test
na látku metamfetamin.
19.1. po 14. hod. – ul. Na Náměti, 30letý řidič OMV tov. zn. BMW řídil vozidlo přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.
20.1. před 15. hod. – Václavské náměstí, 41letý řidič OMV tov. zn. Audi řídil vozidlo přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.
22.1. po 22. hod. – ul. Husova, 19letá řidička OMV tov. zn. BMW řídila vozidlo přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, odmítla test
ke zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek v těle.
23.1. před 10. hod. – ul. Pod Rozhlednou, 43letý řidič OMV tov. zn. BMW řídil vozidlo přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, pozitivní
test na metamfetamin.

Osoby (vozidla) v pátrání
10.1. - V ulici Masarykova zjištěn 51letý muž, na kterého byl vydán příkaz k zatčení. Předán Policii ČR k dalšímu opatření.

Objemný odpad – opakované nerespektování městské vyhlášky
24.1. - V ulici Čáslavská byl na veřejném prostranství zjištěn objemný odpad (pytle, dřevěné bedýnky, matrace). Strážníci zjistili, že se tímto
nedovoleným způsobem nepotřebných věcí zbavila 21letá žena. Po odklizení odpadu jí byla za porušení Obecně závazné vyhlášky města
č. 02/2002 o odpadech, uložena pokuta příkazem na místě.

26.1. - V ulici Na Studních šetřením zjištěn 33letý muž, který ke kontejnerovému stanovišti neoprávněně odložil pohovku. Uložena pokuta
příkazem na místě.

27.1. - V ulici Puškinská u kontejnerového stanoviště zjištěn objemný odpad (matrace, nábytek atd.). Zjištěn 56letý pachatel přestupku, kterému
byla uložena pokuta příkazem na místě.

9.2. - U ubytovny v ulici Lorecká zjištěn objemný odpad (sedací souprava). Zjištěna 63letá pachatelka přestupku, které byla uložena pokuta
příkazem na místě.

3. 1. 2020
Vzteky rozbil okno
V ulici Masarykova (po 23. hodině) došlo v jedné z provozoven k rozbití vnější skleněné výplně okna. Strážníci zjistili, že se jednalo o pomstu
31letého muže, kterého personál odmítl pro silnou opilost obsloužit. Muž spáchal přestupek proti majetku.

4. 1. 2020
Neshody s nájemníky
V dopoledních hodinách byla hlídka strážníků přivolána do ulice Ortenova, kde oznamovatel řešil spor s nájemníky pronajatého bytu (neplacení
nájemného, ukončení smlouvy). Strážníci svoji přítomností zabránili možnému fyzickému napadení, dokonce přispěli k dohodě při pokračování
nájemní smlouvy.

6. 1. 2020
Pádem na zem si přivodil zranění
V dopoledních hodinách byla městská policie požádána rodinným příslušníkem o pomoc s nemocným mužem, který upadl na chodbě svého bytu.
Při poskytování pomoci strážníci zjistili, že si muž v důsledku pádu přivodil tržné zranění nad pravým okem. Na místo přivolána RZS, která muže
převezle k ošetření do místní nemocnice.

6. 1. 2020
Fyzické napadení
Po jedné hodině ranní přiběhl na služebnu městské policie polonahý bosý muž. Zde strážníkům oznámil, že mu neznámý muž rozbil okno u domu
a poté ho fyzicky napadl. Pátrání po neznámém pachateli ve spolupráci s hlídkou obvodního oddělení Policie ČR nebylo bohužel úspěšné. Věc je
dále v šetření Policie ČR.

9. 1. 2020
Dopravní nehoda v ulici Tylova
V ulici Tylova došlo před 17. hodinou k dopravní nehodě. Řidič nákladního automobilu tov. zn. MAN zde při výjezdu z ulice Havířská nezvládl
odbočovací manévr. Způsobena byla majetková škoda - vyvrácení betonového sloupku a poškození balkónu přilehlého domu. Strážníci do
vyšetření dopravní nehody DI Policie ČR odkláněli provoz na Palackého náměstí.

Intoxikace alkoholem
Po 18. hodině byla hlídka městské policie přivolána k bezvládně ležícímu muži na chodníku v ulici Benešova. Strážníci zjistili, že se jedná o
místního 40letého muže bez domova, který byl silně opilý (neschopen pohybu a artikulace). Po provedení dechové zkoušky ke zjištění alkoholu
v dechu s výsledkem 4,10 ‰ byl předán RZS.

15. 1. 2020
Elektroodpad
V ulici Zemanova z kontejneru na zpětný odběr elektrozařízení vytahoval odložené elektrospotřebiče (notebook, CD přehrávač atd.) 48letý muž.
Tímto jednáním se dopustil přestupku proti majetku.

16. 1. 2020
Opilec na městském úřadu
V průběhu dvou dnů vyjížděli strážníci k opilému 46letému muži, který vykonáním malé potřeby znečistil vnitřní prostory městského úřadu.
K události došlo 16. ledna v budově MÚ v Radnické ulici a následující den v budově MÚ na Havlíčkově náměstí. Za přestupek proti veřejnému
pořádku byla uložena pokuta příkazem na místě.

18. 1. 2020
Dopravní nehodu řidiče pod vlivem alkoholu zaznamenala kamera
V sobotu po páté hodině ranní bylo na kamerovém systému v centru města zaregistrováno osobní motorové vozidlo tov. zn. Hyundai, které při
jízdě nemělo rozsvíceno zákonem stanovené osvětlení. Následně bylo na Havlíčkově náměstí zaznamenáno, jak řidič při projíždění pravotočivé
zatáčky přejel do protisměru a naboural do zaparkovaného vozidla tov. zn. Kia. Strážníci 25letého řidiče zadrželi bezprostředně po dopravní
nehodě. Provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že vozidlo řídil pod vlivem alkoholu – 2, 71 ‰. Věc dále šetří SDN Policie ČR.

20. 1. 2020
Život Plus, z.ú.
V dopoledních hodinách požádala dispečerka Života Plus městskou policii o výjezd k seniorovi ve věku 87 let. Muž se po pádu z lůžka nedokázal
vlastními silami zvednout. Strážníci po poskytnutí pomoci zjistili, že příjezd lékaře RZS nebude nutný.
Ústav Život Plus v praxi prokazuje svoji prospěšnost. Pomáhá seniorům a zdravotně postiženým občanům žít ve vlastním domácím prostředí.

24. 1. 2020
Neoprávněný vjezd do lesa
V rámci kontroly zaměřené na nedovolené kácení dřevin, byl zjištěn neoprávněný vjezd motorového vozidla tov. zn. Fiat do lesa v místní části
Kaňk (v blízkosti rozhledny). Řidič ve věku 19 let se dopustil přestupku podle zákona o lesích tím, že bez souhlasu vlastníka porušil zákaz vjezdu
a stání motorovým vozidlem v lese.

Ve stejný den byl výše uvedený přestupek zjištěn i v lese Na Rovinách. Řidič ve věku 69 let se zde rozhodl se svým obytným motorovým vozidlem
tov. zn. Hummer strávit několik dní.

25. 1. 2020
Znečištění veřejného prostranství
V ulici Šultysova si po půlnoci spletl betonový květináč s veřejnými záchodky 22letý mladík. Vzhledem k tomu, že mladík nebyl schopen prokázat
svoji totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Při předvedení musely být z důvodu jeho agresivity použity pouta. Mladík se dopustil
přestupku proti veřejnému pořádku, za který mu byla uložena pokuta příkazem na místě.
Obdobný případ byl zaznamenán na kamerovém systému ve čtvrtek 30.1. po 20. hod. na Václavském náměstí. Patnáctiletý mladík se
neobtěžoval vyhledat toaletu v okolní provozovně a vykonal malou potřebu přímo u jednoho z okrasných stromů. I zde byla uložena pokuta
příkazem na místě.

26. 1. 2020
Vzplanutí sazí v komíně
V rámci pěší pochůzky strážníci v ulici Masarykova před 22. hodinou zaregistrovali zahoření sazí v komíně rodinného domu. Majitel po
upozornění strážníků požár uhasil, příjezd HZS nebyl nutný.

5. 2. 2020
Dezorientovaná seniorka
V ulici Masarykova před druhou hodinou ranní strážníci zaregistrovali spoře oblečenou seniorku (r. 1930) opřenou o plot. Žena byla silně
podchlazená a drobně zraněná na ruce. Po poskytnutí pomoci byla na místo přivolána RZS, která ženu převezla na potřebné ošetření do místní
nemocnice.

6. 2. 2020
Injekční stříkačky
Ve dvou lokalitách zaznamenali strážníci opakovaný výskyt injekčních stříkaček.

První lokalitou je ul. Nádražní (nádraží ČD město) – u bývalé nákladové rampy.

Druhou lokalitou je okolí schodiště mezi ul. Pod Valy a ulicí Československých legionářů.
Vzhledem k důvodnému podezření, že injekční stříkačky zde po aplikaci drogy odkládají narkomané, bude tomuto místu a jeho okolí ze strany
městské policie věnována zvýšená pozornost.
Žádáme občany, aby případný výskyt podezřelých osob na výše uvedených místech telefonicky nahlásili městské polici na
tel. číslo 156 (327 710 130). Oznámení lze učinit i anonymně.

