
Činnost městské policie v červnu 2021 
 
V měsíci červnu jsme řešili celkem 222 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Pobíhající koně 
Dne 2. 6. 2021 před půl šestou hodinou ráno jsme na lince 156 hned od tří osob přijali oznámení o 
volně se pohybujících koních v Hylvátech. Díky místní znalosti jsme bezprostředně zkontaktovali 
majitele, který si zvířata následně zabezpečil. 
 
Opilý agresor 
Dne 2. 6. 2021 po 21.00 hodině asistovala hlídka strážníků policistům při zajišťování agresivního muže, 
který doma napadal členy své rodiny a poškozoval zde i jejich majetek. Muž byl poté z důvodu silné 
podnapilosti za doprovodu smíšené hlídky strážníka a policistů převezen do protialkoholní záchytné 
stanice.  Případ dále řeší Policie ČR. 
 
Kontrola jezu 
Dne 3. 6. 2021 v dopoledních hodinách zjistili strážníci při pěší kontrole rajonu v místě jezu Regule na 
Tiché Orlici rozmotané lano u záchranné podkovy, pohozená byla vedle úložné skříňky. Věci dali do 
pořádku na své původní místo, aby je bylo možné v případě ohrožení života ihned použít. Záchranné 
prostředky pomohou a lze je využít pouze tehdy, když jsou k tomu vhodně připravené, což zamotané 
lano nebo takto poškozená pomůcka rozhodně nejsou. 
 
Dramatická záchrana života 
Dne 3. 6. 2021 krátce po 18.00 hodině jsme přijali telefonické oznámení o muži stojícím na vnější straně 
balkónu v šestém patře jednoho z panelových domů, kdy bylo vážné podezření, že muž chce skočit 
dolů. Hlídka poté na místě využila místní znalosti a začala s mužem komunikovat, zpočátku ve ztížených 
podmínkách z balkónu o patro výš. Strážníkům se podařilo muže přesvědčit, aby přelezl zábradlí zpět. 
Ve vhodnou chvíli potom násilím otevřeli dveře bytu, protože byly zamčené zevnitř, a dále s mužem 
udržovali slovní kontakt. Bylo evidentní, že není v psychické pohodě a trápí se. Následoval další asi 
půlhodinový rozhovor a přesvědčování, po kterém se muž již uklidnil. Na místo byla přivolána rychlá 
záchranná služba, která muže za doprovodu jednoho ze strážníků převezla k poskytnutí odborné péče. 
 
Dítě v zabouchnutém vozidle 
Dne 4. 6. 2021 kolem 18.30 hodin nás na lince 156 požádala mladá žena o pomoc s otevřením vozidla, 
kde zůstalo její malé dítě. S ohledem na teplé počasí použili strážníci do doby otevření vozidla 
termofolie, kterými vozidlo zakryli. Po jeho otevření bylo dítě v doprovodu matky zkontrolováno 
lékařem, aby mohly být vyloučeny případné zdravotní komplikace. 
 
Nespolehlivá matka 
Dne 9. 6. 2021 v odpoledních hodinách jsme byli telefonicky na lince 156 upozorněni na ženu se dvěma 
malými dětmi, která se nejistě pohybuje po ulici a jeví známky podnapilosti. Žena se vůči přivolaným 
strážníkům začala chovat agresivně. Bylo zjevné, že je ovlivněná návykovou látkou a že v tomto stavu 
není schopná se o své děti bezpečně postarat. To si ovšem nechtěla nechat vysvětlit, a proto museli 
být na místo přivoláni pracovníci sociálně-právní ochrany dětí a hlídka Policie ČR, která ji nakonec 
zajistila a převezla k dalším úkonům na své oddělení. Provedená zkouška u ženy potvrdila požití 
alkoholu. Případem se dále budou zabývat kolegové z Policie ČR a orgán sociálně-právní ochrany dětí.  
 
Záchrana volně žijících zvířat 
Ve dnech 10. a 11. 6. 2021 jsme celkem třikrát zajišťovali záchranu volně žijících zvířat. Jednalo se o 
brhlíka lesního a dvě srny, přičemž jsme využili spolupráce se stanicí Pasíčka a místního mysliveckého 
sdružení. 
 



Hořící zaparkované vozidlo 
Dne 16. 6. 2021 před třetí hodinou ráno zjistili strážníci při hlídkové činnosti hořící zaparkované osobní 
vozidlo. Do příjezdu posádky Hasičského záchranného sboru ČR, který byl bezprostředně po zjištění 
vyrozuměn, prováděla hlídka hašení vozidla ručním hasicím přístrojem. Poté zajišťovala místo proti 
vstupu osob a usměrňovala provoz, aby mohla být vyšetřena příčina vzplanutí vozu. 
 
Vyprovokovaná potyčka 
Dne 22. 6. 2021 ve 20.00 hodin jsme byli požádáni Policií ČR o asistenci při řešení fyzického napadení 
skupiny osob v centru města. Přitom mělo dojít ke ztrátě mobilního telefonu a platební karty. 
Zhlédnutím záznamů kamer městského dohlížecího systému byl zjištěn průběh napadení včetně osob, 
které ho vyprovokovaly, a strážníkům se nakonec podařilo díky místní a osobní znalosti mobilní telefon 
i s platební kartou v pořádku nalézt. Případ je v šetření Policie ČR. 
 
Usměrňování dopravy při nehodách 
Ve dnech 24. a 25. 6. 2021 se strážníci podíleli na usměrňování silničního provozu v souvislosti s vážnou 
dopravní nehodou a dále výbuchem vzduchu v potrubí, které se staly v katastru města na silnici č. I/14.  
 
Odcizené peníze a poškození telefonu 
Dne 24. 6. 2021 jsme přijali oznámení o fyzickém napadení ženy mužem. Hlídka na místě zjistila, že 
důvodem útoku byly peníze, které žena odmítla muži dát. Ten jí kromě odcizení peněz měl ještě 
poškodit mobilní telefon. Pro podezření ze spáchání trestného činu jsme předali případ Policii ČR.  
 
Krádež peněženky 
Dne 25. 6. 2021 krátce po 16.00 hodině jsme řešili odcizení peněženky s doklady a finanční hotovostí, 
které jejich majitelka nechala s taškou bez dozoru. Když se po chvíli vrátila zpět ke svým věcem, zjistila, 
že jí v tašce peněženka chybí. Případem se dále zabýváme. V souvislosti s ním připomínáme, aby si 
zejména starší lidé své osobní věci lépe hlídali a nespoléhali na slušnost ostatních, pachatelé totiž 
využijí každé byť i chvilkové nepozornosti. 
 
Besedy s dětmi na základních školách 
Dne 2. 6. 2021 jsme navštívili děti ve družině při ZŠ Na Štěpnici a dne 25. 6. 2021 žáky prvního a třetího 
ročníku ZŠ Třebovská v Hylvátech. Při besedách jsme se zaměřili na pravidla silničního provozu, ukázali 
jsme dětem naši služební výstroj a výzbroj a vysvětlili jim základy bezpečného chování při trávení 
volného času o nadcházejících prázdninách - zejména u vody. Po prázdninách připravujeme pravidelné 
besedy pro I. stupně místních základních škol a také pro seniory. 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 
 


