NOUZOVÝ STAV
Primárním úkolem městské policie je od dne vyhlášení nouzového stavu vládou ČR (tzn. od 12. března) kontrola dodržování krizových opatření
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na katastrálním území Kutné Hory. Počínaje dnem 19. března bylo mimo jiné přijato opatření, kdy
se osobám zakázal pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchácích cest (respirátory, roušky, šátky atd.).
Přes počáteční problémy se občané Kutné Hory postupně dovybavili ochrannými prostředky dýchacích cest (vlastními nebo poskytnuté
městem, dobrovolníky, spolky, organizacemi atd.) a z 99 % opatření nosit roušky respektovali. Minimální problémy strážníci zaznamenávali
v případě omezení volného pohybu osob.
V uplynulém týdnu a v průběhu velikonočních svátků strážníci zaznamenali mírně vzrůstající tendenci porušování mimořádných opatření. Jedná
se především o shlukování osob ve skupinkách na veřejných místech. Dochází k častějšímu sundávání roušek, popíjení alkoholu. Nejčastěji
napomínanou skupinou jsou zahraniční dělníci, osoby bez stálého domova a školou povinná mládež. Příčinou polevování v dodržování
mimořádných opatření může být dlouhotrvající stav, postupné uvolňování zákazů, mediální zprávy o klesajícím počtu nakažených, slunné počasí.
Několik události řešené městskou policií, kdy muselo být ze strany strážníků přistoupeno k uložení pokuty příkazem na místě:

28.3. – Odpoledne v ul. Vítězná zjištěn 20letý mladík bez ochrany dýchacích cest. Hlídce uvedl, že žádná nařízení respektovat nebude.

4.4. – Odpoledne v ulici Vítězná zjištěna 23letá žena bez ochrany dýchacích cest. Hlídce sdělila, že má dva roky odsezeno a proto si
nebude obličej zakrývat. Pokutu ji strážníci můžou udělit klidně ve výši 50 000 Kč., stejně to nezaplatí. Klidně se vrátí do výkonu trestu.

5.4. – Po poledni na Palackého náměstí se snažil vzít spravedlnost do vlastních rukou podnapilý 43letý muž, který dvou mladíkům
v souvislosti s nouzovým stavem zakazoval volný pohyb po náměstí.

8.4. – V dopoledních hodinách se v SM Billa a okolí pohyboval podnapilý 25letý muž, který bez roušky pokřikoval na zákazníky. Věcí se
bude dále zabývat příslušný správní orgán.

12.4. – V odpoledních hodinách v ulici Zelenkova zjištěna skupina pěti mužů, kteří popíjeli alkohol a znečišťovali veřejné prostranství.
Muži si při příchodu hlídky roušky až na jednoho nasadili. Muž ve věku 29 let hlídce uvedl, že si roušku nenasadí. Vezme si jí pokud by
mu hrozilo, že ho strážníci zbijí, jako to dělají v okolních zemích. Souhlasil s uložením pokuty v jakékoliv výši.

12.4. – V odpoledních hodinách v ulici Ortenova zaregistrovala pěší hlídka strážníků 31letého muže bez roušky, který na procházející
chodce pokřikoval ,,koronavirus“. Strážníci mu poskytli roušku, kterou si přesto odmítl nasadit.

Osoby (vozidla) v pátrání
22.3. - V ulici Ortenova zjištěn 15letý mladík, který se nacházel v pátrání Policie ČR (utekl z ústavní výchovy).
11.4. - V ulici Ortenova zjištěn 26letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.

Objemný odpad – opakované nerespektování městské vyhlášky o odpadech.
10.3. - Pozorný občan upozornil strážníky na objemný odpad v kontejnerovém stanovišti v ulici 17. Listopadu (papírové krabice, polystyren).
Strážníci zjistili, že se tímto nedovoleným způsobem nepotřebných věcí zbavila 36letá žena. Po odklizení odpadu jí byla za porušení Obecně
závazné vyhlášky města č. 02/2002 o odpadech, uložena pokuta příkazem na místě.

11.3. – V rámci kontrolní činnosti strážníci zjistili v ulici Vojtěšská odložený objemný odpad u kontejnerového stanoviště (gauč). Bylo zjištěno, že
nepotřebného gauče se nedovoleným způsobem zbavila 34letá žena. Po odklizení byla věc dořešena pokutou příkazem na místě.

30.3. – V ulici Vítězná odložil ke kontejnerovému stanovišti objemný odpad (21 ks pytlů s rostlinným odpadem) 52letý muž. Po uklizení místa mu
byla uložena pokuta příkazem na místě.

10. 3. 2020
Neřešitelný spor
Po půlnoci byla hlídka přivolána na sídliště Hlouška, kde docházelo k vzájemným sporům mladého páru ve věku 27 a 30 let. Muž odmítl přítelkyni
pustit do bytu, nechtěl jí vydat osobní věci. Za přítomnosti strážníků byl původně ,,neřešitelný“ spor k oboustranné spokojenosti vyřešen.

11. 3. 2020
Řidička motorového vozidla v nesnázích
V ulici Hornická poskytli strážníci pomoc bezradné řidičce motorového vozidla, která nedokázala (obávala se poškození druhého vozidla)
bezpečně vyjet z řady zaparkovaných vozidel. Na výslovnou žádost řidičky strážník následně z řady vozidel vyjel.

13. 3. 2020
Pozorní strážníci
V rámci hlídkové činnosti strážníci zaregistrovali na malínském mostě nezletilého chlapce, který zde přes nepříznivé počasí (silný vítr) seděl na
zemi opřený o zábradlí. Strážníci se rozhodli provést kontrolu mladíka s tím, zda nemá zdravotní obtíže. Přestože jeho odpověď byla zamítavá,
hlídka pokračovala ve zjišťování okolností podivného chování. Předtucha se jim následně potvrdila. Vyšlo najevo, že mladík odeslal několik sms,
kde se loučil se svým životem. Na místě předán do péče RZS a k dalšímu šetření Policii ČR.

Znečištění veřejného prostranství
Na Havlíčkově náměstí po dvacáté hodině zaregistrovala obsluha kamerového systému 53letého muže, který se nezdráhal na frekventovaném
místě močit na zeď jednoho z domů. Za uvedení jednání mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

15. 3. 2020
Dezorientovaná žena
V odpoledních hodinách byla hlídka přivolána do ulice U Jelena, kde se nacházela dezorientovaná seniorka (r.1934). Paní nevěděla, kde bydlí,
kam má jít. Po společném úsilí se podařilo dohledat dceru, která si maminku od strážníků převzala.

17. 3. 2020
Plynová pistole
Po poledni byla v centru města v ulici Husova kontaktována hlídka městské policie běžícím mužem s tím, že je pronásledován neznámým mužem
se zbraní v ruce, který ho chce zastřelit. Strážníci muže s pistolí v ruce, za použití donucovacího prostředku hrozba namířenou služební zbraní,
dunutili k odložení pistole na zem. Následně bylo zjištěno, že se jedná o plynovou pistoli (byla k nerozeznání od střelné zbraně) a osobní spor
mezi muži. Věc byla předána k dalšímu šetření Policii ČR.

3. 4. 2020
Ujel od dopravní nehody
Před 22. hodinou byla oznámena dopravní nehoda na Václavském náměstí, kdy řidič osobního motorového vozidla tov. zn. Citröen naboural do
dvou zaparkovaných motorových vozidel. Z místa nehody řidič ujel. Strážníci vozidlo s řidičem nalezli a předali SDN Policie ČR k dalšímu
opatření. Důvodem ujetí od dopravní nehody je zřejmě fakt, že řidič řídil vozidlo pod vlivem alkoholického nápoje – 0,98 ‰.

7. 4. 2020
Únik oleje
V dopoledních hodinách byli strážníci přivoláni do ulice Na Studních, kde u osobního motorového vozidla tov. zn. Škoda Octavia došlo k úniku
oleje (poškozená olejová vana). Hlídka zajistila prostřednictvím TS Kutná Hora ošetření komunikace sorbentem k zachycení a odstranění
kapaliny.

10. 4. 2020
Pád z postele
Před šestou hodinou ranní vyjížděla hlídka do ulice Kouřimská, kde došlo k pádu seniora (r.1932) z postele. Manželka mu vlastními silami
nedokázala pomoci. Strážníci zjistili, že následkem pádu došlo ke zranění na hlavě, proto na místo přivolána RZS k ošetření.

