
KVĚTEN 2022 
 
V měsíci květnu jsme řešili celkem 213 přijatých nebo zjištěných událostí. 

 
Pomoc řidičům 
Dne 2. 5. 2022 pomohli strážníci hned dvěma řidičům s nastartováním jejich nepojízdných vozidel. 
První bylo krátce před 7.00 hodinou na parkovišti u Orlickoústecké nemocnice a druhé chvíli na to 
v Kerharticích. 

 
Psi na volno v lese 
Dne 2. 5. 2022 vpodvečer jsme řešili oznámení o volném pobíhání psů v lese. Zákon č. 449/2001 Sb. o 
myslivosti vymezuje mj. i povinnosti vlastníků domácích zvířat, kterým zakazuje jejich volný pohyb 
v honitbě mimo vliv majitele. Rovněž je potřeba dbát pokynů a upozornění členů mysliveckých sdružení 
a zejména pak mysliveckých stráží.  

 
Ohrožující strom 
Dne 4. 5. 2022 krátce před 13.00 hodinou zjistila hlídka strážníků v Hylvátech naříznutý strom, který 
nebezpečně visel nad dráty elektrického vedení navíc ve frekventované lokalitě. Na místo byla tedy 
přivolána posádka Hasičského záchranného sboru ČR, která tento ohrožující stav zlikvidovala a věc je 
dále v řešení příslušného odboru městského úřadu. 
 
Usměrňování dopravy 
Dne 8. 5. 2022 dopoledne usměrňovali strážníci dopravu hned při dvou významných akcích – nejprve 
v centru města při každoročním kladení věnců k připomínce konce druhé světové války a dále během 
cyklistického závodu „Časovka do vrchu – Velká cena města Ústí nad Orlicí“, kde bylo třeba předejít 
kolizi závodníků s ostatními účastníky provozu. 
 
Nevítaní nocležníci 
Dne 13. 5. 2022 v 00.45 hodin zjistili strážníci, že v jednom z domů s pečovatelskou službou využívají 
společné prostory osoby bez domova, které sem chodí příležitostně přespávat, přičemž po nich 
zůstával nepořádek. Byl proto upozorněn správce těchto bytů, který učinil zabraňující opatření, aby 
k tomu již nedocházelo. Znovu připomínáme, že je nezbytné se přesvědčit, a v bytových domech 
obzvláště, koho si jejich obyvatelé pouští dovnitř. 
 
Nebezpečné včely 
Dne 13. 5. 2022 v 11.50 hodin jsme byli požádáni o pomoc řidičem autobusu, kterého měly na 
autobusovém nádraží spolu s cestujícími ohrožovat včely. Cestující se museli z toho důvodu přesunout 
do uzavřené čekárny. Nikdo naštěstí nepotřeboval zdravotnickou pomoc. Hlídka poté kontrolou místa 
a okolí nezjistila žádný bezprostředně ohrožující včelí roj ani případného majitele úlu, odkud by včely 
mohly vylétat.  
 
Spolupráce s Policií ČR 
Dne 15. 5. 2022 jsme vpodvečer krátce po sobě dvakrát asistovali hlídce Policie ČR. V prvním případě 
při řešení neshod v rodině s podezřením na užití návykové látky u agresivní osoby, ve druhém případě 
se jednalo o potyčku mezi mužem a ženou. Oba incidenty dále řeší kolegové z Policie ČR. 
 
Sražená srna 
Dne 17. 5. 2022 ve 20.30 hodin řešili strážníci sraženou srnu na komunikaci I/14 za Ústím nad Orlicí ve 
směru na Českou Třebovou. Ochotný oznamovatel vyčkal na místě do příjezdu hlídky a upozorňoval 
mezitím ostatní projíždějící řidiče. Následně pak strážníci usměrňovali v místě provoz, než se sem po 
jejich vyrozumění dostavil člen mysliveckého sdružení, aby zajistil likvidaci uhynulého zvířete. 
 



Krádež alkoholu 
Dne 19. 5. 2022 krátce po 16.00 hodině jsme řešili krádež alkoholu, které se měla dopustit mladistvá 
osoba. Prodávající z obchodu, kde mělo ke krádeži dojít, si této osoby všiml, když sem přišla nakupovat 
několik dní po odcizení zboží. Hlídka případ zadokumentovala a předala k dořešení příslušnému 
správnímu orgánu. 
 
Krádež jízdního kola 
Od 24. 5. 2022 řešíme odcizení jízdního kola ze stojanu na hlavním vlakovém nádraží. K dispozici máme 
kamerové záznamy z místa, které vyhodnocujeme.  
 
Spanilá jízda historických vozidel policie 
Dne 28. 5. 2022 krátce po 12.00 hodině jsme služebním vozidlem doprovodili Spanilou jízdu 
historických vozidel policie k zastávce na Mírovém náměstí, kde mohli fanoušci z řad veřejnosti 
obdivovat a srovnávat policejní dopravní prostředky, jak se v průběhu času měnily. 
 
Nezabezpečená garáž 
Dne 30. 5. 2022 dopoledne prověřovali strážníci nezabezpečenou garáž, na kterou nás upozornil 
vlastník sousední garáže. Na první pohled to vypadalo, že zde došlo ke vloupání, nicméně podrobnější 
kontrolou a následným kontaktováním majitele jsme zjistili, že kvůli poruše otevíracího mechanismu 
vrata upadla. Je chvályhodné, že zmíněnému sousedovi nebyl tento stav lhostejný a bezprostředně nás 
po jeho zjištění vyrozuměl. 
 
Kontroly psů a rybaření 
V tomto měsíci provedli strážníci v rámci pochůzek ve svých rajonech kontroly psů, kteří mají být 
přihlášeni do místní evidence, a také dodržování pořádku při jejich venčení. Rovněž jsme namátkově 
zkontrolovali osoby rybařící na tocích a vodních plochách v katastru města. Přitom nebyla zjištěna 
závažnější porušení zákona. Menší nedostatky řešili strážníci následnými kontrolami, při kterých tyto 
byly již odstraněny. 
 
Parkování u aquaparku 
Protože se nám blíží otevření aquaparku, upozorňujeme řidiče, aby při zaplnění přilehlého parkoviště 
využívali k zaparkování svých vozidel další parkoviště v docházkové vzdálenosti za domovem důchodců 
v ulici Hřbitovní a neblokovali průjezd v lokalitě, přístup k nedalekým garážím nebo neparkovali na 
místních travnatých plochách. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 
 
 


