
Činnost městské policie v květnu 2021 

 
V měsíci květnu jsme řešili celkem 194 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Nahlaste číslo čipu 
Dne 4. 5. krátce po 7. hodině jsme na tísňové lince 156 přijali oznámení o zraněném psovi, který byl 
nalezen v jedné z okrajových částí města. Strážníci zjistili, že je pes sice očipovaný, ale evidencí psů 
neprošel. Byl umístěn do Útulku Na Trati, kde mu byla poskytnuta veterinární péče. Následně se o něho 
přihlásil majitel. Chtěli bychom připomenout, že při registraci psa na městském úřadě kvůli místnímu 
poplatku je vhodné nahlásit i číslo jeho čipu. To lze udělat i dodatečně. Aby majitel nalezeného psa 
mohl být snáze kontaktován, doporučujeme připnout psovi na obojek například své telefonní číslo 
nebo známku, podle kterých ho lze rovněž určit. 
 
Pomoc seniorce 
Dne 10. 5. v dopoledních hodinách oznámila na tísňové lince 156 seniorka z jednoho z domů 
s pečovatelskou službou, že si u svého bytu zabouchla dveře. Hlídka na místě zjistila, že paní nechala 
klíč v zámku a náhradní klíč pro případy nouzového vstupu do těchto bytů nám neposkytla. Jeden ze 
strážníků proto využil situace a přístupu do bytu přes balkon, kam vylezl a byt mohl otevřít zevnitř. 
 
Pátrání po partičce 
Dne 15. 5. od večera až do brzkých ranních hodin zaměstnávala strážníky parta čtyř mladých lidí, kteří 
byli na základě přijatých oznámení podezřelí z krádeže a rvačky. Strážníci asistovali Policii ČR při pátrání 
po těchto osobách na území města. Skupinku se podle poskytnutého popisu podařilo zajistit na jedné 
z místních ubytoven. Věc je dále v řešení Policie ČR. 
 
Nedomysleli důsledky 
Dne 17. 5. kolem 19. hodiny přišlo telefonické oznámení o možném vloupání do rekreačního objektu 
v jedné z chatových oblastí. V tomto případě se jednalo o dvě nezletilé osoby, které pravděpodobně 
nedomyslely následky své z počátku nevinně vyhlížející hry. Skutek byl na místě předán k prošetření 
kolegům z Policie ČR.  
 
Nebezpečí po pádu stromu 
Současné deštivé a větrné počasí bylo příčinou pádu stromu na dráty vysokého napětí v Hylvátech dne 
22. 5. dopoledne. Z přijatého telefonického oznámení vyplynula vážnost situace, kdy podle 
oznamovatele začínaly spadlé dráty na zemi jiskřit. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka, která 
prostor, v němž hrozilo nebezpečí, uzavřela, aby přivolaná posádka Hasičského záchranného sboru ČR 
mohla příčinu tohoto stavu zlikvidovat. 
 
Zloděj použil násilí 
Dne 26. 5. po 12. hodině bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení o krádeži v prodejně drogerie 
v centru města. Hlídka ovšem na místě zjistila, že jeden z pachatelů použil násilí proti oznamovatelce, 
která se ho snažila s kradeným zbožím zadržet. Přitom došlo k jejímu zranění. Vzhledem k podezření ze 
spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dořešení.  
 
První pomoc při nehodě 
Dne 28. 5. krátce po 16. hodině vyjeli strážníci na základě oznámení Hasičského záchranného sboru ČR 
k dopravní nehodě na okraji Ústí nad Orlicí směrem na Dolní Libchavy. Na místě poskytovali zraněným 
účastníkům první pomoc a následně usměrňovali frekventovaný silniční provoz. 
 
 
 
 



Ztráty a nálezy 
Na služebně městské policie jsme za tento měsíc přijali celkem 15 nalezených věcí: mobilní telefony, 
finanční hotovost, peněženky s doklady, klíče. V případě nevrácení nálezů jejich majitelům je následně 
předáváme na Ztráty a nálezy při Městském úřadě Ústí nad Orlicí. Občané nás mohou o ztrátách svých 
věcí kdykoliv vyrozumět. Tím přispějí k jejich bližší identifikaci a rychlejšímu navrácení.  
 
Pozor na cyklostezce 
Chtěli bychom připomenout cyklistům, chodcům a dalším uživatelům cyklostezky v Kerharticích ve 
směru Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, že do 4. 6. bude v úseku Ústí nad Orlicí – Klopoty uzavřena. 
Stavební práce jsou však zde v plánu až do června 2023 a budou omezovat provoz na stezce. Je tedy 
na každém z uživatelů této komunikace, aby zvážil případnou změnu trasy své cesty a předešel tím 
nemilému překvapení v podobě uzávěry nebo silného stavebního ruchu a provozu. 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 
 

 
 


