
ŘÍJEN 2021 
 
V měsíci říjnu jsme řešili celkem 175 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Nevítaný host 
Dne 4. 10. 2021 v dopoledních hodinách jsme přijali oznámení, že u jednoho rodinného domu již delší 
dobu pozorují nevítaného hosta – kunu, která nijak nereagovala na zaplašení. Hlídce se ji podařilo 
odchytit a vypustit do volné přírody. 
 
Kontrola volebních místností 
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 prováděly hlídky kontroly veřejného pořádku v rámci konání voleb do 
Poslanecké sněmovny ČR. V souvislosti s nimi jsme nezaznamenali žádné problémy. 
 
Pomoc osobám s pohybovým omezením 
Dne 15. 10. 2021 krátce po 12.00 hodině jsme byli požádáni o výpomoc při přemisťování muže 
s pohybovým omezením ze sanitního vozu do jeho bytu.  
Podobně jsme vypomáhali dne 19. 10. 2021 oznamovatelce, která již nebyla sama vzhledem ke svému 
věku schopná manipulace s mužem upoutaným na lůžko.  
 
Krádež jízdního kola 
Dne 15. 10. 2021 vpodvečer jsme řešili krádež jízdního kola v centru města. Díky kamerovým 
záznamům a všímavosti rodinného příslušníka poškozené jsme zjistili, že se krádeže dopustila nezletilá 
osoba. Případ bude předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu a bude se jím zabývat i orgán 
sociálněprávní ochrany dětí. 

 
Usměrňování provozu 
Dne 16. 10. 2021 odpoledne jsme usměrňovali dopravu na ul. Moravská z důvodu demontáže sloupů 
veřejného osvětlení k zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a pracovníků, kteří opravu 
prováděli. 
 
Pomoc zraněné 
Dne 23. 10. 2021 v 19.00 hodin poskytovali strážníci pomoc ženě zraněné po pádu v parku. Přes 
tísňovou linku jsme vyrozuměli zdravotní záchrannou službu a na místo jsme převezli manžela zraněné. 
Zdravotníkům jsme následně pomohli s naložením ženy do sanitního vozu. 
 
Pálení dřeva 
Dne 24. 10. 2021 jsme před polednem vyjížděli na oznámení k jedné z chatových osad na území města, 
kde mělo docházet k pálení dřeva, což obtěžovalo v blízkém okolí bydlící spoluobčany. Hlídka zjistila, 
že přítomný zahrádkář pálí čerstvě nařezanou dřevní hmotu, která kouřila. Na pokyn hlídky ohniště 
ihned zahasil. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v § 16 odst. 4 dovoluje spalovat na otevřeném 
ohni pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Biologický odpad je možné 
odevzdat ve sběrném dvoře společnosti TEPVOS. 
 
Doprovod charitativnímu běhu 
Dne 29. 10. 2021 od 20.30 do 22.30 hodin doprovázela hlídka služebním vozidlem na 40 běžců 
k zajištění jejich bezpečnosti při akci „Noční půlmaraton“ pořádané na podporu handicapované 
dívenky. 
 
Kontroly hřbitovů 
Během letošního podzimu, stejně jako každý rok, směřujeme kontrolní činnost našich hlídek na místní 
hřbitovy. V tomto období nadcházejícího svátku Památky zesnulých dochází ke zvýšenému počtu 
krádeží předmětů na hrobových místech a zloděje mohou lákat i cenné věci ve vozidlech na 



parkovištích u hřbitovů. Důležité je taktéž si hlídat osobní věci ponechané u hrobu například při jeho 
úklidu a být celkově všímavý ke svému okolí. Obzvláště bychom chtěli upozornit nejzranitelnější 
věkovou skupinu seniorů, aby byli ve výše uvedených případech obezřetní. 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


