Nezodpovědní řidiči v silničním provozu


17. 9. před půlnocí – ul. Česká, 19letý řidič OMV tovární zn. Peugeot - řídil vozidlo pod vlivem návykové látky amfetamin.

Osoby (vozidla) v pátrání




16. 9. –

Ze školy se do místa bydliště na Karlově nevrátil chlapec (r. 2010). Strážníkům se ho podařilo najít po 23. hodině v ulici Trebišovská.
Událost prověřuje Policie ČR.
24. 9. – Pohřešovaného chlapce (r. 2006) objevila hlídka strážníků v ulici Vítězná po šesté hodině ranní. Byl předán Policii ČR.
4. 10. - Podezřelého 25letého muže, který se měl dopustit protiprávního jednání v lokalitě Hlouška, vypátrali strážníci ve večerních
hodinách. K dalším úkonům byl předán kolegům z Policie ČR.

Objemný odpad – opakované nerespektování městské vyhlášky o odpadech.
6. 9. - Hlídkou strážníků byl ve večerních hodinách v Městských sadech u kontejnerového stanoviště zjištěn značný nepořádek (rozházený
komunální odpad, ošacení a objemný odpad – pohovka, skříně, dřevěné desky atd.). Strážníkům se podařilo zjistit, že se odpadu tímto
nedovoleným způsobem zbavila 23letá žena a 23letý muž z nedalekého domu. Po úklidu místa byla oběma za porušení obecně závazné
vyhlášky města č. 02/2002 o odpadech, uložena pokuta příkazem na místě.

Znečištění veřejného prostranství


V ulici Jana Palacha byli po půlnoci na kamerovém systému zjištěni dva muži, kteří v kontejnerovém stanovišti v kontejnerech přehrabovali
zbytkový komunální odpad. Ten následně pohazovali po zemi v okolí kontejnerů (roztrhané pytle s odpadky atd.). Jedná se o opakované
jednání mužů ve věku 27 a 30 let. Uložena pokuta příkazem na místě.



Dne 13. 9. 2020 v dopoledních hodinách byla u BILLY v ulici Lorecká uložena pokuta příkazem na místě 34letému muži, který znečistil veřejné
prostranství obaly od potravin. V důsledku své opilosti pak usnul v blízkosti nákupních košíků.
Dne 14. 9. 2020 byl na kamerovém systému po 19. hod. zjištěn 15letý mladík, který pliváním v okolí lavičky a pohazováním potravinových
obalů znečišťoval veřejné prostranství. Po uklizení místa mu byla uložena pokuta příkazem na místě.
Dne 14. 9. 2020 před půlnocí, uprostřed Palackého náměstí, znečistil močením veřejné prostranství 36letý muž. Za přestupek mu byla uložena
pokuta příkazem na místě.
Dne 20. 9. 2020 před půlnocí znečistili veřejné prostranství v parku pod Vlašským dvorem tři mladíci ve věku 19 let. Byla uložena pokuta
příkazem na místě.





Vozidla bez platné TK - odstraněna z pozemní komunikace
Městská policie v rámci své činnosti dohledala provozovatele níže uvedených motorových vozidel, která nesplňovala podmínky pro provoz na
pozemních komunikacích (propadlá technická prohlídka). Odstraněním vozidel došlo k uvolnění potřebných parkovacích míst.




Zjištěno 3. 9. – Havlíčkovo náměstí, osobní motorové vozidlo tov. zn. Hyundai, TK do 1/2020 – odstraněno.
Zjištěno 15. 9. – ul. Na Sioně, motorové vozidlo tov. zn. Iveco, TK do 10/2018 – odstraněno.
Zjištěno 16. 9. – ul. Pod Hájem, motorové vozidlo tov. zn. Volkswagen, TK do 5/2020 – odstraněno.

10. 9. 2020
Usnul v myčce
Před druhou hodinou ranní vyjížděla hlídka na čerpací stanici v ulici Hrnčířská, kde v prostoru pro mytí vozidel usnul 30letý podnapilý muž. Po
probuzení se choval agresivně, odmítal opustit prostor myčky, nebyl schopen na místě prokázat svoji totožnost. K jejímu zjištění tak musel být
předveden na Policii ČR.

14. 9. 2020
Zraněný opilec
Na Jungmannovo náměstí vyjížděli strážníci ve večerních hodinách k opilému muži s krvavým zraněním v obličeji. Bylo zjištěno, že zranění si
přivodil v důsledku pádu na zem. Prostřednictvím RZS bylo zajištěno převezení muže do místní nemocnice k ošetření.

16. 9. 2020
Nezajištěné vozidlo
V podvečerních hodinách zaregistrovali Asistenti prevence kriminality v ulici Ortenova osobní motorové vozidlo tov. zn. Škoda Octavia u kterého
bylo zcela stažené okno u spolujezdce. Strážníci kontaktovali provozovatele vozidla, který si vozidlo zkontroloval a následně zabezpečil.

21. 9. 2020
Bezdomovec hledal přespání
Před půlnocí vyjížděli strážníci do místní nemocnice. Muž ve věku 41 let (bez stálého domova) se zde snažil dostat do vnitřních prostor nemocnice
k přespání. V přítomnosti strážníků areál opustil.

26. 9. 2020
Strom přes silnici
Před 11. hodinou došlo v ulici Sportovců k vyvrácení stromu, který svoji korunou zasahoval do silnice. Místo nebylo pro motorová vozidla průjezdné.
Strážníci usměrňovali provoz, odstranění stromu ze silnice provedl HZS Kutná Hora.

29. 9. 2020
Krajské volby – mobilní stanoviště DRIVE-IN
Na bezproblémovém zajištění krajských voleb se podíleli i strážníci městské policie Kutná Hora. Mimo standartní namátkový dohled u volebních
místností se podíleli na zajištění bezpečnosti mobilního volebního místa drive-in v ulici Čáslavská na parkovišti před plaveckým bazénem.

30. 9. 2020
Pád z postele
Po 22. hodině vyjížděli strážníci na oznámení do lokality Žižkov. Pomohli zde bezradné ženě, která nedokázala vlastními silami zvednout manžela
po pádu na zem zpět do postele. Vše dobře dopadlo, pád seniora se obešel bez nutnosti lékařského ošetření.

1. 10. 2020
Pomoc seniorce
V odpoledních hodinách se na městskou policii obrátil muž, který se opakovaně nemohl telefonicky dovolat svoji mamince. Vzhledem k vyššímu
věku měl obavy o její zdraví. Provedeným šetřením strážníků bylo pojato důvodné podezření, že se seniorka nachází uvnitř bytu. Na místo byly
přivolány složky IZS. Příslušníci HZS Kutná Hora se do bytu seniorky, ležící bez možnosti pohybu na zemi, dostali po výsuvné plošině. Paní byla
RZS převezena k ošetření do místní nemocnice.

2. 10. 2020
Nepojízdné vozidlo v křižovatce
Bezradná řidička osobního motorového vozidla tov. zn. Fiat se na strážníky obrátila po 18. hodině v ulici Masarykova. S nepojízdným vozidlem
zůstala stát v odbočovacím pruhu. Strážníci pomohli odtlačit vozidlo z křižovatky a za pomoci startovacích kabelů řidičce vozidlo zprovoznili.

7. 10. 2020
První pomoc
K 32letému muži ležícímu na zemi v křečích na Palackého náměstí přivolali strážníci RZS v odpoledních hodinách. Do příjezdu sanitky mu byla
poskytnuta první pomoc.

