
DUBEN 2022 
 
V měsíci dubnu jsme řešili celkem 174 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Skládka stavební suti 
Dne 4. 4. 2022 odpoledne jsme byli upozorněni, že v lokalitě Dukla je u polní cesty vysypána stavební 
suť. Hlídka prověřováním zjistila, že je suť vysypána na více místech v blízkém okolí, a po 
zadokumentování zjištěných skutečností podala podnět k šetření na příslušné odbory městského 
úřadu. 
 
Pomoc při přepravě pacientky 
Dne 6. 4. 2022 v 18.40 hodin vypomohli strážníci rodině vážně nemocné ženy, kterou přenesli ze 
sanitního vozu do jejího bytu, protože to nebylo v silách blízkých rodinných příslušníků. 
 
Krádeže v obchodech 
Dne 8. 4. 2022 jsme v odpoledních hodinách řešili dvě oznámení krádeží zboží v obchodech. V prvním 
případě jsme díky kamerovým záznamům mohli následně ztotožnit nám z předchozích případů známou 
osobu, která se krádeže dopustila, a protože má bohatou trestní minulost, budou tento skutek dále 
řešit kolegové z Policie ČR. 
Při druhé krádeži byl zadržen muž, který se pokusil odcizit alkoholické nápoje. Jeho případ byl po 
zadokumentování oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání. 
 
Volně pobíhající pes 
Dne 13. 4. 2022 dopoledne jsme přijali oznámení o volně pobíhajícím psovi v blízkosti silnice I/14, 
kterého zde málem srazilo projíždějící vozidlo. Hlídka psa odchytila poblíž nedaleké vlakové zastávky. 
Protože to nebyl první případ, uložili strážníci následně jeho majiteli pokutu. 
 
Asistence zdravotníkům 
Dne 17. 4. 2022 krátce po 3.00 hodině jsme asistovali posádce zdravotní záchranné služby na jedné z 
ubytoven, jelikož byla obava z napadení přítomnými osobami. Ta se naštěstí nevyplnila a zdravotníci 
mohli pacienta bezpečně odvézt do zdravotnického zařízení.  
 
Pomoc seniorce 
Dne 18. 4. 2022 dopoledne jsme vyjížděli na žádost blízkých rodinných příslušníků k seniorce do domu 
s pečovatelskou službou, kdy se paní udělalo nevolno a oni neměli možnost jí jinak pomoci. S ohledem 
na věk a zdravotní stav přivolala hlídka poté na místo i zdravotní záchrannou službu, která si ženu 
převzala do péče. 
 
Asistence Policii ČR 
Dne 20. 4. 2022 odpoledne jsme asistovali hlídce Policie ČR při dohledu nad dodržováním veřejného 
pořádku během průjezdu vlaku se sportovními fanoušky.  
 
Dopravní nehoda 
U neobvyklé dopravní nehody pomáhali strážníci dne 22. 4. 2022 krátce po 12.00 hodině, kdy v jedné 
z ulic poblíž centra doslova uvázlo projíždějící nákladní vozidlo zásobování za větev vzrostlého stromu, 
čímž došlo k poškození jak vozidla, tak i stromu. Protože se jednalo o frekventovanější ulici, museli 
strážníci v místě usměrňovat dopravu, aby zajistili plynulý průjezd ostatních vozidel v lokalitě a prostor 
pro odstranění následků nehody posádkou Hasičského záchranného sboru ČR. Událost je v šetření 
příslušného útvaru dopravních nehod Policie ČR. 
 
 
 



Vysílený cestovatel 
Dne 24. 4. 2022 jsme řešili oznámení o zachycení poštovního holuba, který byl patrně cestou domů 
zesláblý natolik, že nemohl dál pokračovat. Pro tyto případy lze nalézt cenné informace a rady na 
stránkách http://www.postovniholub.cz, kdy je asi nejdůležitější věcí nechat zvíře před vypuštěním 
dostatečně odpočinout. V tomto případě se holuba do nabrání sil ujal jeden z našich strážníků. 
 
Ztracené školačky 
Dne 26. 4. 2022 krátce po 13.00 hodině se na nás obrátila žena se žádostí o pomoc při pátrání po dvou 
ukrajinských dívkách, které při cestě ze školy nastoupily do špatného autobusu. Hlídka strážníků 
dívenky zjistila v prostoru autobusového nádraží a po domluvě zajistila jejich předání zpět ke své 
rodině. 
 
Dohled na dopravním hřišti 
Dne 28. 4. 2022 dopoledne hodnotili strážníci jízdy malých cyklistů při výuce dopravní výchovy 
pořádané Domem dětí a mládeže Duha na dopravním hřišti Základní školy Bří Čapků. Děti tak dostaly 
spoustu praktických rad, které jim pomohou si upevnit teoretické znalosti pravidel a jízdní dovednosti 
před tím, než samy vyjedou do silničního provozu. V této spolupráci budeme s Domem dětí a mládeže 
Duha pokračovat až do konce června. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 
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