
LISTOPAD 2021 
 
V měsíci listopadu jsme řešili celkem 158 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Rušení nočního klidu 
Dne 1. 11. 2021 krátce po čtvrté hodině ranní nedala dospat svým sousedům hlučnou oslavou 
obyvatelka jednoho z bytových domů poblíž centra města. Jelikož se takto chovala opakovaně, bude 
nyní za rušení nočního klidu oznámena příslušnému správnímu orgánu. 
 
Tentýž den vpodvečer řešila hlídka rozepři mezi skupinkou dětí, z níž jeden chlapec měl fyzicky 
napadnout druhého, jenž kolem nich náhodně procházel po ulici. Díky místní znalosti a řešení 
podobných událostí z předchozího období zjistili strážníci, o koho se jedná, a o incidentu vyrozuměli 
rodiče a orgán sociálněprávní ochrany dětí. 

 
Kontroly pálení klestí 
Ve dnech 4., 7. a 9. 2021 jsme opakovaně prověřovali a kontrolovali oznámení na pálení klestí po těžbě 
dřeva v lese v okrajové části Kerhartic a Hylvát. Pálení měly osoby za ně zodpovědné řádně nahlášené 
na Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Hlídky je upozornily, že se smí pálit pouze suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami a z důvodu zamezení vzniku požáru, který se 
může snadno rozšířit, je nezbytné neponechávat taková místa bez dozoru. 
 
Podezřelý zákazník 
Dne 9. 11. 2021 odpoledne jsme byli požádáni obsluhou místní čerpací stanice o provádění 
namátkových kontrol. Důvodem byla přítomnost muže, který svým podezřelým chováním vyvolával 
v zaměstnancích obavu z možného napadení. O těchto skutečnostech jsme vyrozuměli i Policii ČR. 
Během následujících dnů jsme provedli několik kontrol, kdy se obavy obsluhy naštěstí nenaplnily. 
Poznatky získané z oznámení i během kontrol budeme nadále vést v patrnosti pro další využití. 
 
Pátrání po osobách 
Dne 19. 11. 2021 jsme v odpoledních hodinách asistovali hlídce Policie ČR při zjišťování bydliště muže, 
protože existovala důvodná obava o jeho zdraví. Strážníkům se podařilo šetřením v restauračních 
zařízeních zjistit místo jeho pobytu a dalším prověřováním ze strany Policie ČR vyšlo najevo, že muž 
odcestoval do místa svého trvalého bydliště a měl by být v pořádku. 
 
Následujícího dne krátce po půl desáté večer se na nás obrátila žena se žádostí o pomoc, kdy její 
dospělá dcera nedorazila do místa jejich bydliště, jak se asi půl hodiny před oznámením spolu 
domlouvaly. Matce přitom sdělila, že měla v zaměstnání incident se zákazníkem. Potom jí již telefon 
nezvedala. Jelikož se matka začala obávat možného napadení, odkázali jsme ji s pátráním po osobách 
na Policii ČR. Mimo to jsme ji ale požádali o popis dcery a prováděli jsme kontroly lokalit, které 
v oznámení žena zmínila. Hledanou ženu zjistili strážníci na sídlišti Štěpnice, kdy krátce před tím již 
stihla telefonovat své matce, že je v pořádku. 

 
Rušení nočního klidu 
Dne 22. 11. 2021 krátce po jedenácté hodině v noci řešili strážníci stížnost na hlasitě puštěnou hudbu 
v rodinném domě v jedné z místních částí města. Vzhledem k noční době to rušilo sousedy v blízkém 
okolí a mělo se tak dít několik dní po sobě. Na místě hlídka zajistila vypnutí hudby. Jelikož muž, který ji 
pouštěl, se svým protiprávním jednáním nesouhlasil, bude tento přestupek proti veřejnému pořádku 
oznámen k projednání příslušnému správnímu orgánu. 

 
Krádež v obchodě 
Dne 23. 11. 2021 dopoledne jsme přijali oznámení o krádeži v prodejně s potravinami v centru města. 
Při prověřování osoby pachatele a jeho trestní minulosti vyšlo najevo, že se obdobného jednání 



dopustil již dříve a z toho důvodu jsme věc předali pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže 
k dořešení Policii ČR. 
 
Spolupráce se strážníky v Litomyšli 
Dne 25. 11. 2021 jsme byli požádáni kolegou z Městské policie Litomyšl o spolupráci při vyrozumění 
provozovatelky vozidla, které zůstalo v Litomyšli dlouhodobě odstaveno, a zdejší strážníci nemají jinou 
možnost, jak se s ní spojit. Na ženu jsme sice zjistili kontakt, nicméně se nám s ní podařilo hovořit až 
po několika pokusech, což v těchto případech není ojedinělé a mnohdy to celou situaci komplikuje.  
 
Výpomoc zdravotníkům 
Dne 27. 11. 2021 před půl pátou odpoledne jsme vyjížděli na žádost zdravotnické záchranné služby ke 
zraněnému muži, kterého bylo nutné po pádu ze schodů resuscitovat. Strážníci mají k dispozici 
defibrilátor k poskytnutí pomoci ještě před příjezdem zdravotníků. V tomto případě ho nakonec nebylo 
potřeba, protože na místě již byla posádka zdravotnické záchranné služby. Té strážníci následně 
asistovali při manipulaci s mužem z důvodu jeho podnapilého stavu. 
 
Prevence 
V tomto měsíci jsme uspořádali několik úvodních besed se žáky prvního stupně ZŠ Bratří Čapků. 
V setkáních s dětmi z místních základních škol budeme pokračovat i nadále – připravena máme pro ně 
různá témata, např. seznámení s prací městské policie, osobní bezpečnost a bezpečné chování na 
internetu nebo v silničním provozu.  
 
Nesmíme opomíjet ani další snadno zranitelnou skupinu osob – seniory. Dne 16. listopadu 2021 jsme 
se zúčastnili setkání v Centru sociální péče, kde jsme spolu s Policií ČR přiblížili seniorům mj. rizika 
podomního a pochůzkového prodeje, veřejných sbírek nebo předváděcích akcí. 
 
V nadcházejícím čase budou vrcholit předvánoční nákupy. Chtěli bychom připomenout občanům, aby 
dbali zvýšené opatrnosti v obchodech nebo na místech s větší koncentrací osob. Nenechávejte své 
kabelky nebo tašky s cennostmi bez dozoru, byť jen na krátký okamžik. Klíče, peněženky nebo doklady 
noste odděleně – nejlépe ve vnitřních kapsách oděvů nebo spodních částech tašek. Při používání 
platební karty neponechávejte PIN kód v její blízkosti. 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 
 
 
 
 
 
 


