
ČERVEN 2022 
 
V měsíci červnu jsme řešili celkem 215 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
 
Soutěž mladých zdravotníků 
Dne 1. 6. 2022 jsme v rámci Soutěže mladých zdravotníků v parku Kociánka připravili pro účastníky 
stanoviště městské policie, které přímo souviselo s poskytováním první pomoci, a tím bylo prověření 
jejich znalostí z pravidel silničního provozu. Děti si zde připomněly nejdůležitější povinnosti chodců a 
cyklistů a znalosti dopravního značení. 
 
Podezřelý muž 
Dne 1. 6. 2022 odpoledne jsme šetřili oznámení o podezřelém muži, který se měl nacházet ve vnitřním 
prostoru jedné z kapliček tzv. zastavení při cestě na Andrlův chlum. Hlídka na místě zjistila a ověřila, že 
se jedná o restaurátora, který měl jeden z předmětů v kapli opravovat. Je dobře, pokud se k nám 
podobná oznámení dostanou, protože v této a jiných odlehlých lokalitách jsou zaznamenány případy 
zejména vandalismu a krádeží a všímavostí kolemjdoucích jim lze předejít. 

 
Poškození vozidel 
Dne 4. 6. 2022 kolem 5.30 hodin jsme byli přivoláni do jednoho z hotelů, kde se měl nacházet muž 
s nožem v ruce, a dále zde bylo zjištěno poškození motorových vozidel. Strážníci muže zadrželi a 
vzhledem k rozsahu poškození přivolali na místo Policii ČR, která si následně věc převzala k dořešení.  

 
Pobíhající koně 
Dne 4. 6. 2022 krátce před 20.00 hodinou pomáhala hlídka majiteli koní v Hylvátech s jejich 
usměrněním směrem ke stájím, když jsme přijali několik oznámení na jejich pobíhání po komunikaci. 
Vše se obešlo bez zranění a škody na majetku. 
 
Město v pohybu 2022 
Od 30. 5. do 4. 6. 2022 jsme se podíleli na zajišťování bezpečného průběhu městských slavností Město 
v pohybu 2022.  Během nich jsme nezaznamenali vážnější problémy s narušením veřejného pořádku.  
 
Pomoc invalidovi 
Dne 12. 6. 2022 krátce před 16.00 hodinou jsme byli požádáni o pomoc muži na invalidním vozíku, 
který se s ním převrhl do příkopu a oznamovatel ho nebyl schopen zvednout. Strážníkům se podařilo 
naštěstí nezraněného pána vytáhnout s vozíkem zpět na komunikaci a poskytli mu do místa jeho 
bydliště doprovod. 
 
Fyzické napadení 
Dne 13. 6. 2022 odpoledne došlo k potyčce, kdy neznámý mladík měl fyzicky napadnout dva chlapce. 
Chlapci vše nahlásili na naší služebně včetně popisu útočníka. Strážníkům se ho následně podařilo na 
základě upozornění jednoho z napadených a po vyhodnocení kamerových záznamů městského 
dohlížecího systému ztotožnit. Případ bude předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu. 
 
Dopravní nehoda 
Dne 21. 6. 2022 dopoledne jsme se zabývali oznámením dopravní nehody při parkování vozidel 
v centru města. O události jsme vyrozuměli Policii ČR a na základě kamerových záznamů městského 
dohlížecího systému jsme pro další šetření nehody zjistili její průběh. Podezřelé vozidlo se nám 
následně podařilo zadokumentovat zaparkované v jedné z ulic nedaleko místa nehody. Případem se 
dále zabývá Policie ČR. 

 
 



Dětský den v Knapovci 
Dne 25. 6. 2022 jsme část odpoledne strávili s dětmi na dětském dni pořádaném v Knapovci. Strážníci 
si připravili besedu zaměřenou na bezpečnost dětí při setkání s cizím člověkem doplněnou o různé 
modelové situace, do kterých by se děti mohly přitom dostat. Strážníci jim dále předvedli ukázku 
výstroje a vybavení městské policie a předali dětem různé upomínkové předměty. 

 
Uprchlá pacientka 
Dne 26. 6. 2022 v 3.45 hodin jsme pátrali po ženě, která utekla z ošetření v Orlickoústecké nemocnici 
a bez poskytnutí odborné péče mohla být ohrožena na životě. Strážníci ženu zjistili chvíli po oznámení 
a předali ji zpět ošetřujícímu personálu. 

 
Dítě v ohrožení 
Dne 26. 6. 2022 krátce před 13.00 hodinou jsme byli požádáni o výjezd k zaparkovanému vozidlu, kde 
nedopatřením došlo k uzamknutí miminka. Jelikož vzhledem k vysoké okolní teplotě hrozil podle 
vzhledu a reakcí dítěte kolaps z nadměrného horka, nebylo možno déle čekat na příjezd vyrozuměného 
majitele vozidla a strážníci museli rozbít boční okénko a vozidlo tak nouzově otevřít. 
 
Výtržnictví 
Dne 26. 6. 2022 v 17.30 hodin jsme byli upozorněni na hlasitý křik poblíž autobusového nádraží. Díky 
městskému kamerovému dohlížecímu systému jsme zjistili, že v místě dochází ke vzájemné fyzické 
potyčce několika osob, ihned jsme na místo vyslali hlídky a vyrozuměli Policii ČR. Osobám jsme zabránili 
v dalším napadání a ztotožnili jsme je. Účastníky incidentu byli i mladiství. Případ jsme předali pro 
podezření ze spáchání trestného činu k dořešení Policii ČR. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 
 
  

 


