
PROSINEC 2021 
 
V měsíci prosinci jsme řešili celkem 138 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Nezabezpečené vozidlo 
Dne 4. 12. 2021 krátce po 16.00 hodině zjistila hlídka při pochůzce u jednoho ze zaparkovaných vozidel 
otevřená okna. Uvnitř vozidla byl vzhledem k počasí toho dne již napadaný sníh. Strážníkům se podařilo 
zkontaktovat provozovatele, který zde vozidlo odstavil z důvodu poruchy na oknech s tím, že ji 
v blízkém servisu opraví. Patrně podcenil roční období, a protože byl mimo město, vyrozuměli strážníci 
jeho rodinné příslušníky, kteří následně zajistili provizorní zakrytí oken. 
 
Všímavý kolemjdoucí 
Dne 5. 12. 2021 krátce po 19.30 hodině jsme řešili oznámení, kdy z budovy v centru města byla až na 
ulici slyšet tekoucí voda. Hlídka zjistila, že na vině je špatně utěsněný vodovodní kohout, ze kterého 
stříkala voda. Strážníci kohout alespoň částečně dotáhli a vyrozuměli o problému odpovědnou osobu. 
 

Nezvaný návštěvník 
O tom, že se vyplácí ověřovat si, koho pouštíte do domu, se přesvědčili obyvatelé jednoho z bytových 
domů pro seniory. Od 9. 12. 2021 jsme zde prováděli v nočních hodinách kontroly společných prostor 
v suterénu domu, protože v nich přespávala a znečišťovala je osoba bez domova. Vždy si proto 
ověřujte, zda má návštěvník vašeho domu oprávněný důvod dovnitř vstupovat. 
 
Sníh komplikoval dopravu 
Dne 9. 12. 2021 jsme v souvislosti s bohatou sněhovou nadílkou monitorovali sjízdnost místních 
komunikací a přijímali k tomu i četná oznámení od řidičů. V případech zjištění nesjízdných úseků jsme 
bezprostředně vyrozumívali dispečink zimní údržby. 
 
Neprůjezdná komunikace 
Dne 10. 12. 2021 usměrňovali strážníci dopravu poblíž centra města u komunikace č. I/14, kde došlo 
k pádu optického kabelu na vozovku a místem nebylo možné projet. 
 

Krádež vybavení jízdního kola 
Dne 14. 12. 2021 odpoledne jsme přijali oznámení o odcizení součástek z jízdního kola, které si jeho 
majitel ponechal zabezpečené ve stojanu. Díky kamerovému záznamu z místa jsme získali podobu 
osoby podezřelé z této krádeže. Ve spolupráci s hlídkou Policie ČR jsme následně dotyčnou osobu 
zjistili při kontrolní činnosti a bude oznámena k dořešení příslušnému správnímu orgánu. 
 
Asistence u dopravní nehody 
Dne 16. 11. 2021 dopoledne jsme byli požádáni Policií ČR o asistenci v místě dopravní nehody se 
zraněním na křižovatce komunikací I/14 a II/315 směr Knapovec. Strážníci usměrňovali průjezd vozidel 
z důvodu zajištění prostoru pro ostatní zasahující složky a bezpečnosti účastníků silničního provozu. 
 
Sousedská výpomoc 
Pro spokojený život jsou důležité mj. i dobré vztahy se sousedy, obzvlášť pokud se jedná o seniory, kteří 
žijí sami a své blízké mají daleko. Dne 17. 12. 2021 krátce před 19.00 hodinou jsme byli požádáni právě 
sousedkou osaměle žijící ženy, že se na ni obrátila její dcera s tím, že se nemůže své mamince delší 
dobu dovolat a má o ni strach. I sousedka se pokoušela na paní zvonit, ale bezvýsledně. Strážníkům se 
nakonec podařilo ženu zkontaktovat a předat informace o tom, že je v pořádku, její rodině. 
 
Ujetí od dopravní nehody 
Dne 18. 12. 2021 jsme krátce po 1.30 hodině přijali oznámení o řidiči, který pravděpodobně pod vlivem 
návykových látek způsobil dopravní nehodu a z místa se snaží ujet. Strážníci společně s hlídkou Policie 



ČR vozidlo pronásledovali, řidič stihl s vozidlem způsobit ještě další nehodu. Následně byl zadržen. 
Vzhledem k okolnostem případu se jím bude zabývat Policie ČR. 
 
Zatopený sklep 
Dne 23. 12. 2021 po 7.00 hodině se na nás obrátila majitelka jednoho z rodinných domů s prosbou, že 
se jí sklep v domě plní vodou. Strážníci zjistili, že voda vyvěrá poblíž vjezdu na pozemek k domu, a 
neprodleně vyrozuměli pracovníky havarijní pohotovosti a dispečink zimní údržby, protože bylo 
potřeba zajistit posyp přilehlého chodníku, který se mezitím pokryl silnou vrstvou ledu. Na místo dále 
přivolali posádku Hasičského záchranného sboru ČR z důvodu odčerpání vody ze sklepa. 
 
Dopravní nehoda se zraněním 
Kolize na silnici se nevyhnuly řidičům ani během vánočních svátků. Dne 26. 12. 2021 v 3.30 hodin 
vyjížděli strážníci k dopravní nehodě osobního vozidla, v němž cestovaly tři osoby. Vozidlo havarovalo 
do lesního porostu. Do příjezdu složek záchranného systému poskytovala hlídka první pomoc zraněným 
a poté v místě usměrňovala dopravu. Jelikož jeden z cestujících byl agresivní, zajišťovali strážníci 
následně i doprovod se zraněnými do zdravotnického zařízení. Případ je v řešení Policie ČR. 
 
Zmatená žena 
Dne 29. 12. 2021 odpoledne jsme zajišťovali pomoc ženě, která v centru města oslovila kolemjdoucího 
muže. Protože však působila zmateným dojmem, muž se na nás obrátil se žádostí o pomoc. Jelikož byla 
žena schopna strážníkům uvést adresu svého bydliště, hlídka ji zde následně mohla předat rodinným 
příslušníkům. 
 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 
 

 

 

 


