
SRPEN 2021 
 
V měsíci srpnu jsme řešili celkem 224 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
 
Usměrňování dopravy 
Dne 1. 8. 2021 krátce před 10.00 hodinou jsme usměrňovali provoz na křižovatce silnice I/14 s ul. 
Lázeňská, kudy projížděli účastníci mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka 2021. 
 
Střecha na komunikaci 
Dne 3. 8. 2021 v 21.00 hodin zjistili strážníci při hlídkové činnosti, že silný vítr při bouřce odvál 
plechovou střechu z jedné garáže. Jelikož střecha skončila na pozemní komunikaci a hrozilo poškození 
projíždějících vozidel, byla na místo přivolána posádka Hasičského záchranného sboru ČR. Strážníci 
přitom do doby, než byla komunikace znovu zprůjezdněna, usměrňovali provoz. 
 
Volně pobíhající dobytek 
Dne 4. 8. a 16. 8. 2021 jsme vyjížděli na oznámení volně pobíhajícího dobytka poblíž Kubincova kopce. 
Strážníci zahnali zvířata zpět do ohrady a zajistili vyrozumění odpovědné osoby zemědělské 
společnosti, která si je následně zabezpečila a zajistila nápravu způsobených škod. Při dalším oznámení 
dne 24. 8. 2021 vyšlo dále najevo, že někdo ohradníky zabraňující úniku zvířat poškodil. Z důvodu místní 
příslušnosti, kdy tato část pastviny ležela již mimo katastrální území města, bylo společnosti 
doporučeno věc oznámit na Policii ČR. 

 
Fyzické napadení 
Dne 13. 8. 2021 krátce před půlnocí došlo v centru města k fyzickému napadení, kdy dva mladiství měli 
před svědky napadnout třetího. Přestupek proti občanskému soužití bude předán k dořešení 
k příslušnému správnímu orgánu. 
 
Výpomoc 
Přítomnost hlídky strážníků si vyžádalo dne 15. 8. 2021 po 21.00 hodině zranění dívky, která měla u 
sebe psa. Protože bylo nezbytné, aby ji z místa převezla posádka záchranné služby k ošetření do 
nemocnice, zajistili strážníci jeho předání rodině zraněné. 
 
Agresivní pes 
V řešení máme od 17. 8. 2021 únik agresivního psa, který pobíhal kolem jednoho z bytových domů a 
ohrožoval kolemjdoucí. Jednomu z obyvatel domu se podařilo psa provizorně zavřít. Strážníci pak 
vyrozuměli majitelku, která si psa následně vyzvedla. Dalším šetřením bylo zjištěno, že o psa se měl 
starat příbuzný majitelky, který ho nebyl schopen vhodně zabezpečit. Přestupek jsme vyřešili pokutou 
v příkazním řízení. Majitelé zvířat by tedy měli vždy zvážit možnosti a schopnosti osob, kterým svá 
zvířata svěřují. 
 
Ujetí od dopravní nehody 
Dne 20. 8. 2021 v 15.25 hodin jsme přijali oznámení o nákladním vozidle, které mělo při jízdě jednou 
z ulic poblíž centra města poškodit plot a z místa odjet. Díky záznamům z kamerového dohlížecího 
systému se hlídce podařilo toto vozidlo vypátrat a celou událost předat k dořešení jako dopravní 

nehodu Policii ČR. 

 
Uprchlý pacient 
Dne 28. 8. 2021 krátce před 19.30 hodinou jsme na základě přijatého oznámení řešili muže, který se 
bez oblečení a silně znečištěný pohyboval na veřejném prostranství sídliště Na Štěpnici. Strážníci zjistili, 
že muž odešel bez vědomí ošetřujícího personálu z hospitalizace v nemocnici, kam byl vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu posléze přivolanou posádkou záchranné služby převezen. 



 
Krádež cigaret 
Dne 29. 8. 2021 odpoledne měly dvě nezletilé osoby odcizit v jedné z prodejen smíšeného zboží 
cigarety. Majitel obchodu využil kamerového systému v prodejně, díky čemuž mohla potom hlídka 
snáze zjistit přesný průběh krádeže. Osoby z ní podezřelé byly předány rodičům a věc bude dále 
vzhledem k věku řešit příslušný odbor městského úřadu tak, aby se podobné jednání neopakovalo. 
 
Ukládání tříděného odpadu 
Opakovaně jsme také v poslední době řešili stížnosti a upozornění občanů na nepořádek u kontejnerů 
na tříděný odpad v místě „U tří kaprů“ směrem k zahrádkářské osadě Na Americe. Obecně pokud není 
v těchto kontejnerech více místa, je možnost využití sběrného dvora firmy Tepvos. Předejde se tím 
hromadění odpadu a nepořádku na veřejných prostranstvích.  
V této souvislosti bychom rádi zmínili i to, že se v katastru města množí odstavování autovraků a dále 
že podle našich zjištění provozovatelé vozidel je mnohdy předávají k likvidaci neoprávněným osobám.  
Nově podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností se jak provozovatel, tak 
samozřejmě i dotyčná likvidující osoba/společnost tímto jednáním vystavuje postihu za přestupek. 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 

 
 

 

 

 


