Výňatek z činnosti Městské policie Jirkov za období: 15. 3. – 22. 3. 2015
15. 3. 2015
06.40 hod.

V ul. Mládežnická nalezena injekční stříkačka, která byla hlídkou zlikvidována.

16.35 hod.

V ul. Krušnohorská zjištěna skládka u kontejneru. Hlídka zjistila ženu ve věku
21 let, která se skládky dopustila, proto byla řešena blokovou pokutou a
skládku odklidila.

18. 3. 2015
00.10 hod.

V ul. Mládežnická zjištěni tři muži ve věku 28 let, 26 let a 25 let, kteří
vyháčkovali zámek vchodových dveří a dostali se dovnitř. Žádný z mužů neměl
v uvedeném vchodě trvalé bydliště, proto byli z místa vykázáni. Foto přiloženo.

21. 3. 2015
11.10 hod.

V ul. 5.května v lesíku byla zjištěna žena ve věku 48 let, která si rozdělala
ohýnek a znečistila veřejné prostranství. Za přestupek jí byla udělena bloková
pokuta.

15.20 hod.

Na nám. Dr. E. Beneše došlo vozidlem k poškození odpadkového koše. Řidič
vozidla z místa ujel. Hlídka řidiče zastavila v ul. Červenohrádecká a zjistila
muže ve věku 29 let, který se dostavil zpět na místo nehody a byla přivolána DI
PČR. Foto přiloženo.

16.00 hod.

Prověřeno oznámení, že v ul. Mládežnická u domu Městského ústavu
sociálních služeb Jirkov někdo zapomněl klíčky v zámku u vozidla Ford
Mondeo. Na místo se dostavil řidič, vozidlo zkontroloval a uzamkl.

20.54 hod.

Prověřeno oznámení, že v ul. Krušnohorská někdo křičí a silně mlátí do dveří
jednoho z bytů. Na místě zjištěn muž ve věku 45 let, který byl v podnapilém
stavu a uvedl, že mu muž z uvedeného bytu dluží peníze a neotvírá. Hlídka se
pokusila dozvonit na uvedený byt, ale nikdo neotvíral, bylo evidentní, že
majitel bytu doma. Proto byl muž hlídkou uklidněn a bylo mu doporučeno, aby
toto řešil následující den a ne v těchto večerních hodinách.

Poskytla

Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti, odbor vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti, Městský úřad Jirkov, tel. 474 616 481, 724 512 864, e.duskova@jirkov.cz
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