Ze svodky Městské policie
Dne 14.1. v ranních hodinách bylo oznámeno, že z jednoho z domů v ulici
Kaplířova opadává omítka, která ohrožuje procházející chodce. Bylo provedeno
vyrozumění majitele objektu a uzavření uvedeného místa. Závada na budově
byla odstraněna v následujících dnech
Dne 19.1. po poledni hlídka strážníků zakročila na žádost Policie ČR proti
mladíkovi (21), který kradl v jednom ze supermarketů ve Vimperku. Strážníci
uvedenou osobu předali policistům. Mladík se totiž činil natolik, že si škodou
několika set korun přivodil trestní stíhání za přečin krádeže.
Dne 22.1. ve večerních hodinách hlídka strážníků zakročila proti muži, který se
dopustil v jednom z barů v ulici Kaplířova krádeže peněženky a plynové pistole.
Po zjištění skutkové podstaty uvedeného jednání byl pachatel předán Policii ČR
pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Dne 30.1. v odpoledních hodinách bylo oznámeno na tísňovou linku 156, že v
jednom z bytů v ulici Karla Weise bydlí starší pán, který neotevírá a je podezření,
že se mu něco stalo. Na místo hlídka strážníků a hlídka Policie ČR, po potvrzení
odůvodněné obavy, že je vážně ohrožen život a zdraví osoby byl byt otevřen a
muž uvnitř nalezen s vážnou zdravotní příhodou. Poté byl převezen vozidlem RZP
Vimperk k dalšímu ošetření.
Dne 31.1. oznámil majitel domu v ulici Rožmberská, že došlo k odcizení
měděného okapového svodu v zadní části objektu. Vzhledem ke způsobené
škodě byl přestupek proti majetku zadokumentován a bude oznámen ke
správnímu orgánu Městského úřadu Vimperk.
Dne 1.2. večer došlo v Korkusově Huti na silnici I/4 ke srážce osobního
automobilu s býkem. Ke zranění osádky vozidla nedošlo a strážníci na žádost
policie ČR prováděli usměrňování silničního provozu po dobu odstraňování
následků dopravní nehody.
Dne 3.2. bylo oznámeno na tísňovou linku 156, že v ulici Brantlova volně pobíhá
Bulteriér. Pes byl strážníky odchycen a porušení vyhlášky Města Vimperk
vyřízeno uložením blokové pokuty majiteli, který si psa přišel vyzvednout.
Dne 5.2. ve večerních hodinách bylo oznámeno, že u jednoho z domů na náměstí
Svobody se pohybuje neznámá osoba, která se snaží dostat do domu. Na místě
byla hlídkou zjištěna silně podnapilá žena, která po domluvě strážníků uvedené
místo opustila.
Dne 8.2. byli strážníci požádáni o odchycení zraněné kuny v ulici Luční. Zvíře
bylo následně převezeno k veterinárnímu ošetření.
Další informace se můžete dozvědět na www.mep.vimperk.cz .
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