
ČERVENEC 2021 
 
V měsíci červenci jsme řešili celkem 238 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 

Záchrana volně žijících zvířat 
Dne 3. 7. a 10. 7. 2021 jsme zajišťovali záchranu volně žijících zvířat a stanici Pasíčka jsme předali do 
péče ježka a mládě labutě. 
 
Otevření bytu 
To, že strážníci asistují při otevírání zabouchnutých dveří od bytů, je poměrně častý důvod k výjezdům. 
O to větší je radost, když se podaří zpřístupnit byt bez poškození dveří nebo zámku a navíc osobám 
vyššího věku, které podobné události neprožívají úplně lehce a jsou velmi vděční za minimální pomoc 
a podporu. Dne 8. 7. 2021 krátce po 18.00 hodině jsme takto pomohli seniorce, která ovšem u sebe 
neměla žádný kontakt na nejbližší rodinu. Pomohli jsme jí ho zajistit a následně otevřít bezpečnostní 
dveře jejího bytu.  
 
Krádež peněz 
Dne 9. 7. 2021 po 7.00 hodině jsme přijali oznámení, že na jedné z místních ubytoven došlo ke krádeži 
finanční hotovosti. Šetřením na místě jsme zjistili, že vzhledem k výši částky byl spáchán trestný čin 
krádeže, a věc jsme předali k došetření na Policii ČR. V případech, kdy se osoby nechávají ubytovat 
v podobných zařízeních, je nezbytné si cennosti ukládat na zabezpečená místa a svým spolubydlícím 
by měly důvěřovat s velkou opatrností. 
 
Pomoc řidiči 
Dne 11. 7. 2021 v odpoledních hodinách pomohla strážnice městské policie řidiči osobního vozidla, 
který nám oznámil, že ho nemůže nastartovat. Po instalaci startovacích kabelů na autobaterii se 
nakonec podařilo uvést motor do chodu. 
 
Zloděj v obchodě 
V podvečer dne 11. 7. 2021 jsme řešili oznámení krádeže peněz jedné ze zákaznic v obchodě 
s potravinami. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jí měla dopustit osoba mladší 15 let. Případ jsme 
proto s ohledem k věku a výši škody oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. 
 
Ohrožení v parku 
Dne 11. 7. 2021 před 19. hodinou jsme vyjížděli na oznámení do parku pod Roškotovým divadlem, kde 
byla na jednom ze stromů naprasklá velká větev a mohla ohrozit procházející. Strážníci místo 
zabezpečili proti vstupu a předali k dořešení na příslušný odbor městského úřadu. 
Podobný případ jsme řešili i dne 14. 7. 2021. To jsme ovšem museli požádat o výjezd příslušníky 
Hasičského záchranného sboru ČR, protože se jednalo o strom v prostoru sportoviště, kdy se vlivem 
deštivého počasí velmi rychle měnil jeho stav a hrozilo, že spadne.  
 
Domácí mazlíčci 
Pozornost sousedů upoutala dne 14. 7. 2021 kočka na parapetu okna v jednom z bytových domů a ti 
se s ohledem na velmi deštivé počasí na nás obrátili s prosbou o pomoc. Hlídka následně zjistila, že 
majitelka při odchodu z bytu přehlédla, že je kočka na okně a zavřela ho.  
O tom, že se vyplácí mít svého mazlíčka pod dohledem, se také přesvědčila majitelka jiného z bytů, 
kterou na balkóně nedopatřením zavřel její vlastní pes. 
 
Podezření na úmrtí v bytě 
Dne 15. 7. 2021 dopoledne jsme na linku 156 přijali oznámení, že v jednom z panelových domů 
postrádají staršího souseda. Jinak aktivního muže již několik dní nikdo neviděl. Na místě jsme provedli 
nezbytná šetření, na jejichž základě jsme pojali podezření, že by se v bytě mohl nacházet zemřelý. 



V těchto případech máme povinnost vše oznámit na Policii ČR, což jsme bezodkladně učinili. Naše 
podezření se bohužel potvrdilo. Další opatření si na místě prováděla Policie ČR. 
 
Dopravní nehoda 
Dne 23. 7. 2021 krátce před 15. hodinou jsme na základě žádosti Policie ČR usměrňovali silniční provoz 
na světelné křižovatce u hotelu Avion, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a 
elektrokoloběžky. 
 
Fyzické napadení ženy 
Dne 26. 7. 2021 před 21. hodinou nám na služebně městské policie oznámila žena, že byla před chvílí 
na ulici fyzicky napadena jí neznámým mužem. Strážníci zjistili, že podezřelým je muž z nedaleké 
ubytovny. Průběh incidentu zachytily kamery městského dohlížecího systému. Přestupek proti 
občanskému soužití jsme předali k dořešení k příslušnému správnímu orgánu. 
 
Muž v kolejišti 
Dne 28. 7. 2021 po 19.00 hodině jsme byli přivoláni všímavým svědkem k muži, který se nebezpečně 
pohyboval v kolejišti. Strážníci zjistili, že chtěl skoncovat se životem skokem pod vlak. V tom mu bylo 
zabráněno a přivolanou rychlou záchrannou službou mu byla poskytnuta odborná lékařská péče. 
 
 
V tomto měsíci jsme vzhledem k meteorologickým předpovědím a následným silným dešťům prováděli 
několikrát kontroly výše hladin místních vodních toků jako preventivní opatření k odvrácení škod. 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


