Výňatek z činnosti Městské policie Jirkov za období: 24. 2. - 2. 3. 2015
24.2.2015
17.10 hod.

Oznámení, že v ul. G. Svobody běhají děti na střeše výměníku. Na místě byly děti,
které se přiznaly, že na střechu lezly kvůli balonu. Při příjezdu hlídky již na střeše
nikdo nebyl.

17.23 hod.

Oznámení, že v ul. Jezerská byla nalezena injekční stříkačka. Na místě odklizena do
sběrné nádoby. Byly zjištěny rozsypané léky, které byly posbírány do igelitové tašky
a vráceny do lékárny.

26.2.2015
12.30 hod.

V ul. Vinařická spatřena hlídkou žena, která se opírala o roh domu a bylo evidentní,
že má zdravotní problémy. Jednalo se o ženu ve věku 58 let, trvale bytem Chomutov,
která uvedla, že se jí motá hlava a zhruba před 10 dny zkolabovala a skončila v
nemocnici. Byla jí přivolána zdravotní záchranná služba, která ženu odvezla.

19.20 hod.

V ul. Zahradní zjištěn vrak vozidla Nissan, které má propadlou STK a emise do
3/2013, vypuštěné pneumatiky. Na vozidlo bylo umístěno oznámení o odstranění
vraku vozidla.

27.2.2015
20.10 hod.

Hlídka prověřila oznámení, že v ul. Krušnohorská jsou zastrčeny klíče od bytu a v
bytě se nikdo nenachází. Majitel bytu, 60letý muž, byl kontaktován. Po jeho příjezdu
byla provedena kontrola bytu – bylo vše bez závad.

23.05 hod.

Hlídka jela na oznámení do ul. Pionýrů, kde nájemník vytápěl vodou byt pod ním.
Na místě zjištěno, že muž ve věku 34 let čistil akvárium a čerpal vodu. Při tomto
usnul a voda protékala k sousedům. Společně se dohodnou na náhradě vzniklé
škody.

28.2.2015
07.25 hod.

Hlídka vyslána na oznámení, že v ul. Alešova spí ve společných prostorách domu
muž, který je v trenýrkách. Na místě hlídka zjistila muže ve věku 34 let, který
předešlého dne požil alkoholické nápoje a myslel si, že je doma, proto si svlékl
kalhoty a dal si je pod hlavu jako polštář. Z místa byl hlídkou vykázán.

10.45 hod.

Na kamerovém systému bylo obsluhou zjištěno, že v ul. Alešova někdo odložil
kuchyňskou linku ke kontejnerům. Hlídkou zjištěn původce skládky, jednalo se o
muže ve věku 57 let, který byl řešen za přestupek blokovou pokutou.

12.50 hod.

Na kamerovém systému bylo obsluhou zjištěno, že v ul. SNP někdo odložil sedací
soupravu a části skříní ke kontejnerům. Hlídkou zjištěn původce skládky, jednalo se
o muže ve věku 32 let, který byl řešen za přestupek blokovou pokutou.

Poskytla
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