
LEDEN 2022 
 
V měsíci lednu jsme řešili celkem 137 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Obtěžující kouř 
Dne 2. 1. 2022 dopoledne jsme vyjížděli na oznámení kácení stromů a pálení větví. Hlídka vše prověřila 
a uložila odpovědné osobě oheň uhasit, protože kouř z čerstvě nařezané dřevní hmoty obtěžoval 
ostatní spoluobčany. Znovu připomínáme, že je povoleno spalovat pouze suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami. Čerstvou dřevní hmotu je možné odevzdat k likvidaci ve sběrném 
dvoře společnosti Tepvos. 
 
Krádež peněženky 
Dne 7. 1. 2022 před polednem jsme přijali oznámení o krádeži peněženky s finanční hotovostí a 
doklady, kterou její majitelka zapomněla u pokladny obchodu s potravinami. Případem se zabýváme. 
K dispozici máme kamerové záznamy z prodejny, které zachycují průběh krádeže a které nyní 
vyhodnocujeme. 
 
Poškození vozidel 
Dne 8. 1. 2022 ve 20.40 hodin jsme prověřovali nahlášené poškození zaparkovaných vozidel v jedné 
z ulic v centru města. Vzhledem k výši způsobené škody jsme případ předali k dořešení Policii ČR. 
V průběhu šetření okolností události byla zjištěna konkrétní osoba, která vozidla jejich majitelům 
poškodila. 
 
Pomoc seniorce 
Dne 10. 1. 2022 krátce po 12.00 hodině vypomáhali strážníci klientce pečovatelského domu, která po 
pádu v koupelně nemohla vstát. Ke zranění ženy naštěstí nedošlo. 
 
Rozsypaný náklad 
Dne 11. 1. 2022 ve 13.45 hodin řešila hlídka rozsypané kameny na kruhovém objezdu v ul. Letohradská. 
Strážníci kameny provizorně z vozovky odstranili, aby zajistili průjezdnost, a vyrozuměli dispečink 
správce komunikace z důvodu zabezpečení úklidu křižovatky. 
 
Osoba v pátrání 
Dne 18. 1. 2022 vpodvečer jsme byli upozorněni na bosého muže, který spal v jedné z místních částí na 
lavičce před bytovým domem. Bližším šetřením na místě se nakonec ukázalo, že se jedná o mladíka, po 
němž pátrá Policie ČR. Byl ovšem natolik ovlivněn alkoholem, že mu hlídka musela přivolat 
zdravotnickou záchrannou službu. Věc jsme dále předali k dořešení Policii ČR.  
 
Pomoc při manipulaci s osobou 
Dne 28. 1. 2022 dopoledne jsme byli požádáni o pomoc při manipulaci s hůře pohyblivým seniorem ze 
sanitního vozu do bytu v bytovém domě bez výtahu, kde si ho následně mohla převzít do péče jeho 
manželka. 

 
Spolupráce 
Spolupráce se strážníky z okolních městských policií vedla ke zjištění totožnosti pachatele, který se 
v jednom z místních obchodů dopustil krádeže zboží v hodnotě téměř 3 000 Kč. Případ bude předán 
k dořešení příslušnému správnímu orgánu. 

 
Kontrola dodržování dopravního značení 
Na základě vlastních poznatků i stížností a podnětů od občanů prováděly hlídky v rámci činnosti 
v rajonu několik namátkových kontrol zákazu průjezdu přes zahrádkářskou kolonii v Oldřichovicích.  
 



 
Dohled na přechodu v Kerharticích 
V rámci preventivní činnosti provádíme v ranních hodinách dohled u přechodu pro chodce před 
základní školou v Kerharticích z důvodu zvýšeného průjezdu vozidel ulicí Sokolská. Na lokalitu se dále 
zaměříme, protože řidiči nerespektují zákaz vjezdu stanovený z důvodu modernizace komunikace 
II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, kdy místem mohou projíždět pouze autobusy, vozidla IZS a rezidentů 
obcí Kerhartice, Hrádek, Jehnědí, Sudislav, Oucmanice, Svatý Jiří, Voděrady a Orlické Podhůří. 
 
Parkování v areálu Orlickoústecké nemocnice 
Jelikož opakovaně vyjíždíme na oznámení k řešení špatně parkujících vozidel v areálu Orlickoústecké 
nemocnice, chtěli bychom upozornit, že dopravním značením je zde povoleno stání pouze na 
parkovištích. Řidiči parkující mimo tyto plochy tak často brání průjezdu nebo otáčení vozidel 
zdravotnické záchranné služby, která potom ztrácí cenný čas pro předání převážených pacientů do 
nemocniční lékařské péče. 
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