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Kočka uvízla na střeše domu.
Dne 11.6.2021 ve 12.37 hodin vyjela hlídka MP ke kurioznímu případu na ulici Palackého,
kde na střeše činžovního domu uvízla kočka a nemohla se odtud dostat. Hasiči HZS pomocí
výškové techniky kočku z tohoto zajetí vysvobodili.
Krádež jako v pohádce.
Dne 13.6.2021 ve 13.18 hodin vyjela hlídka MP na sídliště Borek, kde dle oznámení mělo
dojít ke krádeži notebooku z uzamčeného bytu. Majitel bytu při odchodu byt uzamkl a když
se vrátil, našel byt otevřený a notebook byl pryč. Vzhledem k tomu, že v daném případě
vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána policie ČR, která si věc
převzala.
Nezajištěný pes.
Dne 25.6.2021 ve 14.34 hodin vyjela hlídka MP na ulici Grégrova, kde byl odchycen volně
pobíhající pes. Nedlouho poté se ozvala majitelka psa, které byl předán. Věc byla vyřešena
v příkazním řízení.
Postavilo se mu do cesty zábradlí.
Dne 26.6.2021 v 16.53 hodin vyjela hlídka MP na ulici Kozlovskou, kde řidič V.K. ze
Slovenska s vozidlem narazil do zábradlí u parku Javorka a snažil se místo i s vozidlem
opustit. V další jízdě mu bylo zabráněno hlídkou MP, místo dopravní nehody bylo zajištěno
do příjezdu Policie ČR, která si věc na místě převzala.
Asi mu vadily nafouklé pneumatiky.
Dne 30.6.2021 v 17.00 hodin bylo oznámeno na služebnu MP, že došlo k propíchnutí
pneumatiky na vozidle, které bylo krátkou dobu zaparkováno v ulici Komenského. Řidička
vozidla to zjistila až po příjezdu domů. Hlídkou MP bylo provedeno šetření a vzhledem
k tomu, že věc nebylo možné vyřídit na místě, byla celá událost oznámena příslušnému
správnímu orgánu.
Vzájemně se potýkali.
Dne 1.7.2021 ve 21.18 hodin vyjela hlídka MP na oznámení k supermarketu TESCO, kde
došlo k drobné potyčce mezi muži. Šetřením na místě bylo zjištěno, že jeden muž tomu
druhému dluží peníze a když se poškozený připomněl, tak došlo k potyčce a k přetržení
řetízku ze žlutého kovu. Pachatel škodu odmítl uhradit, proto byla celá věc oznámena
příslušnému orgánu.
Auto jelo bez řidiče.
Dne 3.7.2021 v 15.10 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že na ulici Komenského
narazilo vozidlo bez řidiče do rodinného domu. Na místo vyjela hlídka MP, která zjistila, že
majitel vozidla při vystoupení dostatečně nezajistil své vozidlo proti samovolnému pohybu,
toto se rozjelo a následně narazilo do domu, kde poškodilo fasádu. Na místo se dostavil
majitel vozidla, který si vozidlo přeparkoval a zajistil.
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