Nezodpovědní řidiči v silničním provozu




19. 5. po půlnoci – ul. Benešova, 48letá řidička OMV tovární zn. Škoda Felicia - řídila vozidlo pod vlivem alkoholické nápoje (1,52 ‰).
Řidička je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
31. 5. odpoledne – ul. Husova, 30letý řidič OMV tovární zn. Ford – řídil bez příslušného řidičského oprávnění, vozidlo provozované bez
platné technické prohlídky.
10.6. po 22. hodině – ul. Masarykova, 36letý řidič OMV tovární zn. Škoda Fabia - provedená zkouška ke zjištění alkoholu v dechu - negativní.
Zkouška na přítomnost omamných nebo psychotropních látek v těle byla řidičem odmítnuta s odůvodněním, že je uživatelem drog. Řidiči tak
hrozí uložení pokuty od 25 000 do 50 000 Kč. a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od jednoho do dvou let.

Objemný odpad – opakované nerespektování městské vyhlášky o odpadech.


23. 5. - Hlídkou v ulici Havířská stezka zjištěn v kontejnerovém stanovišti objemný odpad (matrace). Bylo zjištěno, že přestupku se dopustila
47letá žena, která svým jednáním porušila Obecně závaznou vyhlášku města č. 02/2002, o odpadech. Přestupek projednán na místě,
matrace odklizena.



24. 5. - Hlídkou v ulici Benešova zjištěn 29letý muž, který ke kontejnerovému stanovišti odkládal objemný odpad (židle). Přestupek projednán
na místě, židle odklizeny.

13. 5. 2020
Vyveden z nemocnice
Po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka na oznámení do místní nemocnice, kde 40letý muž bez stálého domova po ošetření na CHA odmítal
opustit areál nemocnice. V doprovodu strážníků nemocnici opustil.

14. 5. 2020
Přišel si nabít telefon
Do provozovny v ulici Masarykova přišel 40letý muž (z okresu Mladá Boleslav), který se posadil na zem a bez dohody s personálem dobíjel
mobilní telefon. Po upozornění na nevhodnost svého chování byl k obsluze arogantní. Strážníci po provedených nezbytných úkonech (totožnost,
pátrání po osobách) muže doprovodili mimo provozovnu.

15. 5. 2020
Vyklizená garáž
Při preventivní kontrole lokality Na Bylance strážníci zaregistrovali před jednou z garáží větší množství odpadu. Bylo zjištěno, že odpad je zde již
několik dní. Dohledán majitel garáže, který po vyklízení garáže nedokázal zajistit odvoz odpadu. Strážníci stanovili majiteli garáže termín odklizení
odpadu s následnou kontrolou.

15. 5. 2020
Zemřel na následky zranění
U vážně zraněného 40letého muže v ulici Nádražní zasahovala hlídka strážníků v odpoledních hodinách. Přes okamžitě zahájenou 1. pomoc
(uvolnění dýchacích cest, nepřímou masáž srdce a použití Automatického externího defibrilátoru - AED) se strážníkům ani následně přivolané
posádce RZS Kutná Hora nepodařilo muži zachránit život. Okolnosti události prověřuje Policie ČR.

16. 5. 2020
Přespával v kontejneru
Zcela nevhodné a nebezpečné místo k přespání si vybral 19letý mladík, když v ulici Na Studních v dopoledních hodinách usnul v kontejneru na
tříděný odpad (modrý kontejner na papír). Po probuzení a provedení nezbytných úkonů byl odeslán do vhodnějších prostor.

Přistižen při krádeži
Ve večerních hodinách ,,netroškařil“ 29letý pachatel krádeže, když v OD Kaufland odcizil zboží v hodnotě necelých dvou tisíc (15 ks čokolád, sýry
atd.). Pozorné ostraze však jeho protiprávní jednání neuniklo. Za přestupek proti majetku byla pachateli uložena pokuta příkazem na místě.

Porušení tzv. alkoholové vyhlášky
Po deváté hodině večerní zjistili strážníci u Kauflandu v ulici Ortenova dva muže ve věku 29 a 54 let, kteří popíjeli alkoholické nápoje (pivo + víno).
Prázdné obaly od nápojů následně odhazovali do bezprostředního okolí. Po úklidu místa jim byla uložena pokuta příkazem na místě za porušení
Obecně závazné vyhlášky města č. 4/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

17. 5. 2020
Roj včel
K včelímu roji v ulici Trebišovská byla městská policie přivolána v odpoledních hodinách. Po vyhodnocení situace (blízkost obytného domu) bylo
místo zabezpečeno a přivolán včelař k odchycení roje.

18. 5. 2020
Vozidlo bez registračních značek - odstraněno
Prostřednictvím městské policie (dohledání a kontaktování provozovatele vozidla) bylo v ulici Na spravedlnosti zajištěno odstranění motorového
vozidla bez registračních značek z veřejného prostranství.

Strážníci poskytli pomoc
V odpoledních hodinách v ulici Masarykova byli strážníci požádáni o pomoc s nemocnou seniorkou (r. 1944), která nedokázala vyjít schody do
svého bytu v prvním patře.

25. 5. 2020
Nezajištěné vozidlo
Pozorný občan přivolal městskou policii do ulice Nerudova, kde stálo osobní motorové vozidlo tov. zn. Hyundai s otevřenými pátými dveřmi.
Oznamovatel upozornil, že okolo vozidla se již pohybují podezřelé osoby. Strážníci dohledali řidičku vozidla, která si vozidlo zkontrolovala s tím,
že k odcizení věcí nedošlo.

28. 5. 2020
Nálezy injekčních stříkaček
Strážníci městské policie a Asistenti prevence kriminality v rámci své činnosti opakovaně nacházejí (případně přijímají oznámení) v katastru
města odhozené stříkačky a injekční jehly. Vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečný infekční odpad, provádí jejich sběr vyškolení strážníci
městské policie. Po uložení do speciálního uzavřeného obalu na kontaminovaný odpad se následně předávají k likvidaci.



Žádáme občany, aby případný nález injekčních jehel (stříkaček) telefonicky oznámili městské policii na tel. číslo 156, nebo 327 710 130.
Na základě důvodného podezření, že nalezené injekční jehly (stříkačky) pochází od osob užívající omamné a psychotropní látky, provádí
městská policie opakované kontroly na místech nálezu.

2. 6. 2020
Převracel popelnice
Po půlnoci v ulici Pod Tylovým divadlem strážníci zaregistrovali 28letého muže, který převracel nádoby na komunální odpad a rušil noční klid
hlasitým pokřikováním. Po spatření hlídky se marně snažil utéct. Z důvodu stupňující agresivity vůči zasahujícím strážníkům došlo i na použití
donucovacích prostředků (pouta). Po předvedení ke zjištění totožnosti, byla muži za výše uvedené jednání uložena pokuta příkazem na místě.

8. 6. 2020
Předvedení osob ke správnímu orgánu
Městská policie zajišťuje na žádost Komise pro projednávání přestupků města Kutná Hora předvedení osob k ústnímu jednání. Jedná se o osoby,
které se po řádném předvolání bez náležité omluvy nedostavily k tomuto jednání. Předvedení je nejčastěji realizováno z místa pobytu, nebo
zaměstnání osoby.
Příklady realizovaných předvedení v uplynulých dnech:

1. 6. - předvedena 42letá žena z Kaňku.

8. 6. – předveden 43letý muž ze Sedlic.

8. 6. – předveden 29letý muž ze Žižkova.

