Výňatek z činnosti Městské policie Jirkov za období: 23. 3. – 29. 3. 2015
pondělí 23. 3.
10.15 hod.

Hlídka MěP byla vyslána na oznámení pracovníka kamerového systému, který
zahlédl v ulici SNP podezřelé osoby u kontejnerů, jak rozebírají vyhozenou
válendu a dělají okolo nepořádek. Hlídka přistihla opravdu dva muže a hned
jim udělila pokutu. Tu ovšem odmítli na místě zaplatit, proto jejich přestupek
bude řešit správní orgán. Nepořádek museli uklidit. (Viz foto.)

22.04 hod.

Všímavý občan nahlásil městské policii, že v ulici Osvobození u garáží slyší
bouchání. Jako by se někdo vloupal do garáže. Hlídka našla poškozená vrata
jedné garáže, ale pachatele na místě již nezastihla. K šetření přivolala PČR.

úterý 24. 3.
17.15 hod.

PČR OO Jirkov si vyžádala posilu do ulice K. H. Máchy, kde se sešlo větší
množství Romů. Bylo pravděpodobné, že dojde k nějaké rozepři, a městští
strážníci měli přijet na pomoc. Po příjezdu hlídka zjistila, že je zde asi 50–70
Romů z širokého okolí a šest policejních vozidel s policisty. Údajně šlo o
vyřizování osobních účtů, kdy se měla řešit víkendová rvačka na chomutovské
diskotéce. K napadení v Jirkově nedošlo, hlídka na místě vyčkala několik
minut, než se Romové rozešli. Vše řešila PČR. (Viz foto.)

středa 25. 3.
8.10 hod.

Hlídka vyslána na oznámení pracovníka dozoru veřejného pořádku do
Vančurovy ulice, kde muž neuklidil exkrement po svém pejskovi. Za zanedbání
povinnosti úklidu veřejného prostranství dostal muž pokutu.

čtvrtek 26. 3.
17.25 hod.

Dva muži porušovali obecně závaznou vyhlášku o požívání alkoholických
nápojů na veřejných místech, popíjeli totiž alkohol ve Studentské ulici.
Pracovník kamerového systému si jich všiml a vyslaná hlídka jim udělila
pokuty. (Viz foto.)

sobota 28. 3.
13.05 hod.

Muž, kterému vypadl mobil při vyhazování odpadků přímo do kontejneru, volal
na pomoc městské strážníky. Mobil nenašel a protože si všiml, že se u
kontejneru pohyboval sběrač odpadu, popsal jeho vzezření strážníkům a ti jej
díky pomoci druhé pěší hlídky skutečně našli. Nalezený muž se přiznal, že
našel v kontejneru mobil a nechal si ho. Dostal proto blokovou pokutu za
zatajení nálezu. Oznamovatel hlídce MěP poděkoval za ochotu a rychlost, s
jakou se podařilo pachatele vypátrat.

19.30 hod.

V Tyršově ulici hlídka spatřila mládence, který nesl dvě lahvová piva. Na
dotaz, kde je koupil, odpověděl, že v místní večerce. Hlídka tam s ním zašla a
prodavačce, která mladistvému alkohol prodala, udělila blokovou pokutu za
prodání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let. Mladík pivo vrátil a dostal
zpět peníze.
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