Výňatek z činnosti Městské policie Jirkov za období: 2. 3. – 8. 3. 2015
pondělí 2. 3. Hlídka MěP Jirkov byla vyslána stálou službou kamerového systému na telefonické
7.50 hod.
oznámení do Penny Marketu v ul. Studentská, kde mají chyceného zloděje. Hlídka
na místě zjistila zadrženého muže, který chtěl odcizit z marketu 30 ks čokolád
značky Merci. Muž nemohl věrohodně prokázat svoji totožnost, a tak na místo byla
přivolána hlídka OO PČR Jirkov, která si vše převzala k dalšímu dořešení.
středa 4. 3.
7.15 hod.

Hlídka prováděla kontrolu v ul. Krušnohorská, kde byla na místě zjištěna toulavá
kočka. V křoví ji lidé vytvořili přístřešek. Hlídka kočku odchytla a následně byl
vyrozuměn veterinář, který kočku odvezl.

12.05 hod.

Hlídka byla vyslána do Penny v ul. Hrdinů, kde byla žena, kterou řeší každý den
kvůli krádežím. Žena byla předvedena na PČR. Viz foto.

14.00 hod.

Hlídka vyslána na oznámení dozorčí veřejného pořádku do ulice Tyršova, kde má
spát na lavičce nějaký muž. Na místě hlídka zjistila muže, který zde požíval i
alkoholický nápoj. Za porušení OZV o požívání alkoholických nápojů na veřejných
místech byl vyřešen blokovou pokutou a z místa byl vykázán.

čtvrtek 5. 3. Hlídka vyslána do ul. Dvořákova naproti parku Smetanovy Sady, kde má ležet
8.25 hod.
injekční stříkačka. Strážníci ji uložili do nádoby k tomu určené.
13.15 hod.

Hlídka vyslána do ul. G. Svobody, kde mají po střeše panelového domu chodit
nějaké osoby. Na místě dva chlapci, kteří si údajně fotili panorama Jirkova. Byli
vykázáni a následně bylo hovořeno s rodiči, aby si s dětmi promluvili.

21.32

Hlídka vyslána na žádost rychlé záchranné služby do ulice Ervěnická, kde má na
chodníku ležet muž od krve. Ten byl v podnapilém stavu, měl podlité pravé oko a
bouli na čele. Hlídce sdělil své jméno, a ať ho nechají být, že se nic nestalo a chce jít
domů. Strážníci pána odvedli do sanitky, kde byl ošetřen a následně odvezen do
nemocnice.

pátek 6. 3.
6.50 hod.

Poskytla

Oznámení na služebnu MěP, že v ul. Osvobození mají tři mladíci dělat nepořádek.
Na místě hlídka hovořila s oznamovatelem, který uvedl, že před vchodem stáli tři
muži a křičeli na jeho souseda, a jeden z nich měl vykopnout vchodové dveře.
Hlídka i díky kamerovému systému a místní znalosti strážníků dohledala všechny tři
mladíky a byli předáni k dořešení na OO PČR Jirkov. Viz foto vykopnutých dveří a
foto z kamerového systému.
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sobota 7. 3.
21.10 hod.

Hlídka vyslána kvůli drobné krádeži do marketu Tesco. Při příjezdu strážníků
zjištěno, že jeden z pachatelů bezpečnostní agentuře utekl. Hlídka předala popis
pachatele obsluze kamerového systému a zloděj byl spatřen na náměstí u kašny.
Strážníci ho chytili a předvedli ke zjištění totožnosti na OO PČR Jirkov. Zde byl
řešen blokovou pokutou na místě nezaplacenou, jeho spolupachatelka byla na místě
řešena v Tescu stejnou blokovou pokutou.

neděle 8. 3.
15.10 hod.

V ul. Studentská v areálu Horník byli zjištěni hlídkou tři mladíci, z nichž dva kouřili
a vedle třetího byl nepořádek. Jednalo se o mladistvé, u kterých se zjistilo, že jeden
podal cigaretu druhému – udělena bloková pokuta za podání tabákového výrobku
osobě mladší 18 let. Třetímu byla udělena bloková pokuta za znečištění veřejného
prostranství, kdy poházeli na zem dopité pet lahve. Mladistvý, který zakoupil
cigarety v jedné místní večerce, ukázal na prodávajícího, který byl hlídkou vyřešen
blokovou pokutou za prodání tabákového výrobku osobě mladší 18 let.

Poskytla
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