Výňatek z činnosti Městské policie Jirkov za období: 9. 3. – 15. 3. 2015
9. 3. 2015
20.55 hod.

Při kontrole ul. Vrbenského hlídka nalezla v trávě pohozené dámské lyže s
vázáním. Byla provedena fotodokumentace a lyže byly uloženy do skladu ztrát
a nálezů MěÚ Jirkov.

23.35 hod.

Hlídka v ul. Okružní u odbočky na Boleboř zjistila odstavené vozidlo Seat
Ibiza, zelené barvy, které nebylo zajištěno a bylo značně znečištěno. Jelikož se
nepodařilo ustanovit majitele, byla celá věc předána OO PČR, která vozidlo
nechala odtáhnout a celou věc si řešila po své linii.

10. 3. 2015
11.20 hod.

U MŠ v ul. Studentská, Jirkov byla nalezena peněženka s doklady, bez
hotovosti. Byl vyrozuměn majitel, který si nález osobně na služebně MěP
Jirkov převzal.

16.55 hod.

V ul. Zaječická hlídka při kontrole zjistila poškozenou lavičku, obrubníky,
rozjetou zeleň, vytrženou svislou dopravní značku s označením zastávky a
utrženou ceduli s jízdním řádem. Opodál zjištěno zaparkované nákladní
vozidlo, u kterého byl zjištěn řidič ve věku 25 let. Tento uvedl, že si chtěl
nákladním vozidlem najet, aby se mohl otočit, jelikož si spletl cestu, a tím
způsobil škodu. Jednalo se o dopravní nehodu, proto byla na místo přivolána DI
PČR.

12. 3. 2015
19.16 hod.

Hlídka vyslána do Telšského údolí, kde mělo být vozidlo, které zapadlo. Na
místě zjištěn řidič ve věku 47 let, s vozidlem Škoda Fabia, který uvedl, že při
jízdě na lesní cestě mu vozidlo uklouzlo na mokrém listí a uvízl. Vozidlo bylo
vyproštěno.

22.57 hod.

Při kontrole v ul. Kludského byla zjištěna otevřená garáž. Hlídkou byl
vyrozuměn bratr majitelky, který provedl kontrolu garáže a garáž uzamkl.

13. 3. 2015
09.15 hod.

Při kontrole schránky MěP, která je umístěna na plotovém dílci MěÚ Jirkov,
byla nalezena evidenční známka psa. Hlídce se podařilo zjistit majitelce, které
byla evidenční známka předána.

Poskytla
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