
BŘEZEN 2022 
 
V měsíci březnu jsme řešili celkem 155 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Odchycení psi 
Dne 1. 3. 2022 jsme během dopoledne řešili dva odchycené psy. Připomínáme, aby majitelé pamatovali 
na uvedení čísla čipu a telefonního kontaktu při přihlašování svého psa k poplatku na městském úřadu. 
Toto lze učinit i dodatečně. Stejně tak pro rychlejší vyrozumění může majitel své telefonní číslo nebo 
známku, podle které ho lze rovněž určit, připnout psovi na obojek. Podrobněji k této poplatkové 
povinnosti lze zjistit z tohoto odkazu: 
https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/vyhlasky/OZV_4_2019_psi.pdf 
 
Usměrňování dopravy 
Dne 4. 3. 2022 jsme byli krátce před 18.30 hodinou informováni o dopravní nehodě u hlavního 
vlakového nádraží. Strážníci po příjezdu na místo usměrňovali provoz projíždějících vozidel z důvodu 
zajištění prostoru pro vozidla záchranných složek. 
 
Pomoc seniorce 
Dne 8. 3. 2022 v 16.00 hodin jsme vyjížděli na žádost Policie ČR k otevření bytu v domě s pečovatelskou 
službou, kde se nedařilo kontaktovat jednu z ubytovaných seniorek. Po zpřístupnění bytu příslušníky 
Hasičského záchranného sboru ČR musela být ženě vzhledem k jejímu stavu přivolána zdravotní 
záchranná služba, která ji následně převezla k hospitalizaci do zdravotnického zařízení.  
 
Opakovaná krádež drogerie 
Dne 15. 3. 2022 a 16. 3. 2022 jsme přijali oznámení o krádežích v obchodě s drogerií. Díky kamerovým 
záznamům a místní znalosti odhalili strážníci totožnost známého pachatele, kterého s ohledem na jeho 
předchozí trestnou činnost budou za tento skutek dále řešit kolegové z Policie ČR.  
 
Pomoc zraněné osobě 
Dne 25. 3. 2022 kolem 17.00 hodiny jsme asistovali v jednom z pečovatelských domů u osoby 

s omezenou svéprávností, u které došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, vlivem čehož upadla a 

poranila se v obličeji. Strážníci pomáhali svědkům a následně i posádce zdravotnické záchranné 

služby při manipulaci s osobou a zajišťovali vyrozumění opatrovníka a komunikaci se zdravotnickým 

zařízením. 

Kontrola chaty 
Dne 26. 3. 2022 krátce před 19.30 hodinou se na nás obrátil majitel rekreačního objektu se žádostí o 
jeho kontrolu, protože si z místa svého bydliště všiml, že se kolem pohybuje někdo se svítilnou. Jelikož 
si zde uskladnil nářadí a další hodnotné věci, měl obavu, aby mu je někdo neodcizil. Strážníci tedy spolu 
s majitelem následně místo a blízké okolí postupně zkontrolovali. Přítomnost podezřelých osob nebo 
možné poškození majetku se naštěstí neprokázalo. 
 
Spolupráce s Policií ČR 
Dne 27. 3. 2022 po 20.00 hodině jsme byli Policií ČR požádáni o výpomoc při zastavení nákladního 
vozidla, jehož řidič byl podezřelý z vybržďování jiného vozidla a jízdy pod vlivem alkoholu. Strážníci 
nákladní vozidlo zjistili v katastru města na silnici I/14, kdy ho po zastavení předali přivolané hlídce 
Policie ČR k dalšímu řešení. 

 
Kontroly průjezdu Kerharticemi 
V tomto měsíci jsme mj. i na základě podnětů obyvatel pokračovali v namátkových kontrolách 
oprávněného průjezdu vozidel místní částí Kerhartice, která je z důvodu opravy komunikace II/315 
Hrádek – Ústí nad Orlicí pro všechna vozidla s výjimkou autobusů, vozidel IZS a rezidentů obcí 

https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/vyhlasky/OZV_4_2019_psi.pdf


Kerhartice, Hrádek, Jehnědí, Sudislav, Oucmanice, Svatý Jiří, Voděrady a Orlické Podhůří do 31. 10. 
2022 uzavřena. Na páteřní komunikaci ulici Sokolské je nově instalováno dopravní značení zakazující 
řidičům stání a omezující rychlost projíždějících vozidel na 30 km/h.  
 
Blokové čištění 
Od tohoto měsíce probíhá již avizované blokové čištění ulic. Připomínáme zejména „svátečním“ 
řidičům, aby si pravidelně kontrolovali dopravní značení svých parkovacích míst nebo sledovali odkaz 
https://usti-nad-orlici.cisteniulic.cz/. 
 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 
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