
ÚNOR 2022 
 
V měsíci únoru jsme řešili celkem 155 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Nezajištěné plechy 
Dne 2. 2. 2022 krátce po 15.00 hodině řešili strážníci oznámení, kdy na střeše jednoho z bytových domů 
byly volně položené plechy, které vzhledem k větrnému počasí začal vítr nadzvedávat a hrozilo, že by 
pádem dolů mohly někoho zranit nebo způsobit škodu na majetku. Strážníci snesli volné plechy 
nouzovým vstupem ze střechy do přízemí domu a další preventivní opatření si provedl vlastník budovy 
následující den. 
 
Poškozená vozidla 
Dne 4. 2. 2022 před půlnocí nám oznámil všímavý svědek, že se v jedné z ulic poblíž centra města 
pohybuje muž, který zde poškodil zaparkovaná vozidla. Případem se dále zabýváme, vyhodnocujeme  
i zajištěné záznamy městského kamerového systému. 
 
Podobným případem jsme se zabývali i dne 25. 2. 2022 krátce po 7.00 hodině, kdy jsme řešili muže 
ovlivněného návykovou látkou, který kopnutím poškodil zaparkované osobní vozidlo. Vzhledem ke 
svým předchozím skutkům pro nás nebyl neznámou osobou a věc si z toho důvodu převzala k došetření 
Policie ČR.  
 
Únik nebezpečných látek 
Dne 9. 2. 2022 po 19.00 hodině jsme asistovali u nahlášeného úniku nebezpečných látek v bytovém 
domě, kdy se mělo jednat o plyn. Strážníci v místě usměrňovali provoz, komunikace tak byla z důvodu 
opatření Hasičského záchranného sboru ČR neprůjezdná. 

 
Opilost ohrožovala na životě 
Dne 11. 2. 2022 kolem 15.30 hodiny zjistili strážníci na základě oznámení silně podnapilou nezletilou 
osobu, kterou její stav bezprostředně ohrožoval na životě. Na místo byla přivolána posádka záchranné 
zdravotní služby, která si ji převzala do péče. Hlídka se dále podílela na zjišťování důležitých okolností 
události a získané informace poté předala Policii ČR, která se případem bude dále zabývat.  
 
Otevřená garáž 
Dne 17. 2. 2022 před 14.00 hodinou jsme prověřovali oznámení o objektu plechové garáže, u níž vlivem 
silných větrných poryvů došlo k samovolnému otevření vrat. Prostřednictvím sociálních sítí se nám 
podařilo zkontaktovat nic netušící majitelku. Ta si následně provedla kontrolu zde uskladněných věcí a 
účinněji zabezpečila vrata garáže. Při extrémních výkyvech počasí je proto vhodné častěji kontrolovat 
sezónně nebo nepravidelně užívaný majetek (zahradní domky, chaty apod.), čímž se předejde možným 
škodám, kdy počasí může tyto objekty nechtěně zpřístupnit. 
 
Nebezpečná elektřina 
Dne 17. 2. 2022 v 18.30 hodin vyjížděli strážníci do Hylvát, kde došlo k pádu elektrického kabelu, který 
začal na komunikaci jiskřit. Hlídka místo zabezpečovala proti vstupu do doby, než se dostavili pracovníci 
energetické společnosti a závadu odstranili. 

 
Blokové čištění 
Připomínáme, že s nástupem jarních měsíců bude jako každoročně prováděno blokové čištění ulic. 
Sledujte proto dopravní značení na vašich parkovacích místech nebo případně odkaz https://usti-
nad-orlici.cisteniulic.cz/.  
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 
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