
LISTOPAD 2022 
 
V měsíci listopadu jsme řešili celkem 266 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Krádež zboží 
Dne 3. 11. 2022 krátce po 7.30 hodině vyjížděli strážníci ke krádeži zboží do supermarketu v centru 
města. Bohužel narazili na stejného pachatele, kterého v předchozím měsíci řešili v jiném obchodě. 
Případ jsme tedy podobně jako předtím předali k dořešení kolegům z Policie ČR pro podezření 
z trestného činu krádeže. 
 
Usměrňování dopravy 
Dne 3. 11. 2022 v 8.30 hodin jsme usměrňovali silniční provoz v ulici Lázeňská z důvodu dopravní 
nehody kamionu, abychom zajistili plynulý průjezd lokalitou a umožnili zadokumentování okolností 
nehody Policií ČR.  
 
Neutekl daleko 
Dne 10. 11. 2022 v 11.15 hodin nám na tísňovou linku oznámila zaměstnankyně supermarketu v centru 
města, že jim před chvílí z obchodu utekl muž, u něhož mají podezření, že zde odcizil zboží. Muže se 
díky kamerovému systému a předanému popisu podařilo vysledovat až ke služebně městské policie, 
kde byl zadržen. Odcizené zboží měl u sebe. Po ztotožnění pachatele jsme ho předali kolegům z Policie 
ČR, protože u něho vyšlo následným prověřováním najevo, že je podezřelý z více krádeží. 
 
Pomoc s otevřením vozidla 
Ve dvou dnech po sobě 10. a 11. 11. 2022 se na nás obrátili dva řidiči se žádostí o pomoc při otevření 
svých zabouchnutých vozidel. V prvním případě jsme díky místní znalosti mohli zprostředkovat 
otevření vozu automechanikem. Ke druhému případu již museli být přivoláni příslušníci Hasičského 
záchranného sboru ČR, jelikož se jednalo o naléhavou situaci, kdy uvnitř vozu zůstalo mladé mamince 
uvězněno její malé dítě. 
 
Krádeže v prodejně 
Od 11. 11. 2022 řešíme nahlášený případ opakovaných krádeží v jedné z prodejen drogerie, z něhož je 
podezřelá jedna a tatáž osoba. Ve věci nám vedení prodejny poskytlo kamerové záznamy o průběhu 
krádeže. Výše škody dosahuje téměř 3 000 Kč. 
 
Krádež jízdního kola 
Dne 15. 11. 2022 nám v 16.30 hodin oznámil majitel jízdního kola, že ho ráno na vlakovém nádraží 
uzamkl a po návratu z cesty zjistil, že mu ho někdo z místa odcizil. Průběh krádeže máme k dispozici na 
zajištěných kamerových záznamech, které vyhodnocujeme, případem se dále zabýváme. 
 
Nebezpečný strom 
Dne 30. 11. 2022 odpoledne byli strážníci upozorněni na nebezpečně nakloněný strom nad hlavní 
komunikací I/14 na rozhraní Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové. Při obhlídce místa hlídka zjistila, že strom 
je ve stavu, kdy by mohl po pádu ohrozit projíždějící vozidla a ostatní účastníky silničního provozu. Byl 
proto neprodleně vyrozuměn správce komunikace, který následně zajistil nápravu. 
 
Prevence 
V tomto měsíci jsme opět zahájili pravidelné návštěvy místních základních škol. Kromě besed se školáky 
jsme se setkali i s dětmi docházejícími do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KAMIN. Představili 
jsme jim práci městské policie, ukázali součásti výstroje a výzbroje nezbytné pro plnění jejích úkolů  
a odpovídali na zvídavé otázky.  
Preventivně bychom chtěli v nadcházejícím období adventu, předvánočních příprav a nákupů 
upozornit, aby občané, zejména ti starší, 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. 
Pozor si dávejte rovněž, pokud byste chtěli po oslovení přispět do veřejné sbírky, které bývají právě 
v této době pořádány zejména z charitativních důvodů na pomoc osobám v nouzi, postiženým apod.  
Osoba, která vás osloví, by měla být starší 15 let, plně svéprávná a na požádání musí předložit kopii 
osvědčení krajského úřadu, který sbírku povolil, a plnou moc právnické osoby, která sbírku pořádá. 
Pokud se vybírají peníze do pokladniček, musí být zapečetěné obecním úřadem a v případě, že jich je 
více, i očíslovány. Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 
V případě zjištění podezřelých okolností nás můžete vyrozumět na tísňové lince 156. 
 
Parkovací karty pro rok 2023 
Od 1. 12. 2022 lze požádat na společnosti TEPVOS o vydání nových parkovacích karet pro rok 2023. 
Podrobnější informace můžete nalézt na https://tepvos.cz/parkovaci-karty-pro-rok-2023/ . 
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