
ŘÍJEN 2022 
 
V měsíci říjnu jsme řešili celkem 317 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Spolupráce s Policií ČR 
Dne 1. 10. 2022 jsme poskytli součinnost kolegům z Policie ČR při ztotožnění osob podezřelých 
z krádeže zboží v jednom z místních supermarketů. Osoby zachycené na kamerových záznamech 
z obchodu nám byly známy z dřívějších případů krádeží, které jsme řešili. Jejich totožnosti jsme předali 
policistům, kteří se případem dále zabývají. 
 

Krádež oblečení 
Dne 5. 10. 2022 jsme byli přivoláni do obchodu s oblečením v centru města. Obsluha zde díky 
kamerovému systému přistihla při krádeži ženu, o níž věděla, že jim v tomto obchodě již v minulosti 
nějaké zboží odcizila. Tentokrát naštěstí k žádné škodě nedošlo. Přestupkem proti majetku se bude 
dále zabývat příslušný správní orgán. 
 
Padající římsa 
Téhož dne odpoledne zjistili strážníci při pochůzce v centru města, že se na jednom z domů uvolnila 
pod střechou část římsy, což ohrožovalo procházející chodce. Hlídka vyrozuměla majitele nemovitosti 
a vypomohla mu se zajištěním místa proti vstupu.  
 
Krádež zboží 
Dne 6. 10. 2022 nám byla nahlášena krádež elektrického nářadí v jednom z místních obchodů. Pro další 
postup jsme zajistili kamerové záznamy o průběhu skutku včetně jeho pachatele a výpovědi svědků. 
Případem se dále zabýváme. 
 
Nezpůsobilá matka 
Téhož dne odpoledne upozornili strážníky sousedé v jednom z bytových domů na ženu pod vlivem 
omamných látek, která měla venku před domem hlasitě vykřikovat na svou příbuznou. Strážníkům 
nebyla žena díky místní znalosti neznámou osobou. Zjistili, že se svými malými dětmi žije doslova v 
„holobytě“, a to i přes dohodu, která určovala, kdo a kde bude o děti pečovat. Na místo byly proto 
přivolány pracovnice oddělení sociálněprávní ochrany dětí, kterým hlídka poskytovala součinnost 
nezbytnou pro šetření věci. Případ bude dále řešen v jejich kompetenci. 
 
Prevence 
Dne 7. 10. 2022 jsme dopoledne měli ve Wolkerově údolí krátkou besedu s čerstvými prvňáčky ze ZŠ 
Komenského zaměřenou na osobní bezpečnost a poskytnutí základních rad, jak se chovat v silničním 
provozu. 
 
Krádež drogerie 
Dne 12. 10. 2022 odpoledne jsme řešili krádež zboží v jedné z místních drogerií, které se dopustily dvě 
nezletilé osoby. Hodnota odcizeného zboží byla téměř 6 000 Kč. Ve věci byl vyrozuměn orgán 
sociálněprávní ochrany dětí a zákonní zástupci nezletilých. Uzavření případu bude právě vzhledem k 
věku náležet příslušnému správnímu orgánu. 
 
Krádež zboží 
Dne 13. 10. 2022 vpodvečer došlo v jednom z obchodů k odcizení příslušenství k elektrickému nářadí. 
Díky kamerovému systému v prodejně jsme zjistili totožnost pachatele, který nám byl z předchozích 
období důvěrně známý z krádeží a dalších protiprávních jednání. Právě jeho trestní minulost nakonec 
byla důvodem, proč jsme celou věc předali pro podezření z trestného činu krádeže Policii ČR. 
 
 



Pokousání psem 
Dne 17. 10. 2022 dopoledne jsme řešili případ, kdy pes vyběhl jeho majiteli otevřenou branou na 
chodník a pokousal procházejícího muže. Zranění, která naštěstí nebyla vážná, mu ošetřila posádka 
právě projíždějící sanity. Strážníci zjistili další okolnosti a přestupek byl oznámen k dořešení 
příslušnému správnímu orgánu. 
 

Spolupráce s Policií ČR 
Dne 20. 10. 2022 krátce před 0.30 hodinou vypomáhali strážníci Policii ČR se střežením zadrženého 
cizince, u kterého bylo kontrolou zjištěno, že byl již před rokem z území naší republiky vyhoštěn.  
 

Krádež bižuterie 
Dne 25. 10. 2022 odpoledne vyjížděli strážníci k prověření nahlášené krádeže v jednom z místních 
supermarketů. Předmětem měla být bižuterie v hodnotě 1 600 Kč. Pachatelem byla zjištěna mladistvá 
osoba. Ta byla po nezbytném podání vysvětlení předána zákonnému zástupci. Hlídka vzhledem k věku 
rovněž zapojila do řešení i pracovníky oddělení sociálněprávní ochrany dětí. Přestupek proti majetku 
bude z důvodu náhrady škody předán k uzavření příslušnému správnímu orgánu. 
 
Porušení zákazu podomního prodeje 
Dne 26. 10. 2022 jsme krátce před 14.00 hodinou přijali oznámení o mužích, kteří nabízeli výměnu 
zámku vstupních dveří. Za tím účelem obcházeli obyvatele panelových domů a oslovovali je svými 
nabídkami. Strážníci případ zadokumentovali jako porušení tržního řádu města, v němž je podomní a 
pochůzkový prodej zakázán, a postoupili ho k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Chtěli bychom 
znovu a opravdu důrazně apelovat na občany, zejména seniory, aby nereagovali na tyto nabídky 
zdánlivě výhodných služeb a zboží a v případě, že by je někdo takto oslovil, nás ihned vyrozuměli na 
tísňové lince 156.  
 
Sražená chodkyně 
Dne 29. 10. 2022 v 7.30 hodin zjistili strážníci při kontrole rajonu ženu sedící na krajnici komunikace 
v lokalitě sídliště Na Štěpnici. Přítomen byl u ní i muž s jízdním kolem. Žena jim uvedla, že přecházela 
komunikaci a přítomný cyklista ji srazil. Stěžovala si na silnou bolest nohy. Strážníci zraněné na místo 
donesli plastovou lavičku z blízkého domu, aby se mohla posadit a ulevit si tak od bolesti, a přivolali na 
místo Zdravotnickou záchrannou službu ČR a policisty z oddělení dopravních nehod. Chodkyni převezli 
zdravotníci na ošetření do nemocnice a případem se dále zabývá Policie ČR. 
 
Kontroly chatových oblastí 
V nadcházejícím období, kdy budou vlastníci a uživatelé rekreačních objektů tato místa postupně 
opouštět, se opět více zaměřujeme na jejich kontroly. Rovněž jsme již zaznamenali oznámení od 
občanů, kteří si všímají uzavřených chat a registrují známky jejich obývání neoprávněnými osobami. 
Těchto informací si velmi ceníme. Pokud byste zjistili podezřelé osoby, případně neobvyklé situace, 
kontaktujte nás na tísňové lince 156. 
 
Kontroly hřbitovů 
Stejně jako každý rok před svátkem Památka zesnulých jsme i letos ve zvýšené míře prováděli kontroly 
místních hřbitovů. Zloděje láká nejen hrobová výzdoba, ale i cenné věci ponechané ve vozidlech na 
parkovištích u hřbitovů. Důležité je si rovněž hlídat osobní věci odložené u hrobů, např. při jejich úklidu 
a být celkově všímavý ke svému okolí.  
 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 

 


