
PROSINEC 2022 
 
V měsíci prosinci jsme řešili celkem 183 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Blokující vozidla 
Dne 1. 12. 2022 odpoledne jsme řešili vozidla zaparkovaná v blízkosti Orlickoústecké nemocnice, která 
blokovala průjezd sanitních vozidel k urgentnímu příjmu. S podobnými problémy se čas od času 
setkáváme i uvnitř areálu nemocnice. Žádáme proto řidiče, aby respektovali jak dopravní značení, tak 
i obecně stanovená pravidla provozu na pozemních komunikacích. Umožníte tím poskytnutí včasné 
lékařské pomoci. 
 
Krádež pečiva 
Dne 3. 12. 2022 v 4.40 hodin nám byla oznámena krádež pečiva určeného ten den k prodeji v jednom 
z obchodů s potravinami poblíž centra města. Opět nám kromě svědeckých výpovědí významně 
pomohly s identifikací podezřelého kamerové záznamy. Jednalo se totiž o muže nám známého 
z dřívějších podobných skutků. Případ jsme právě z důvodu jeho trestní minulosti předali Policii ČR. 
 
Pozor, koho pouštíte domů 
Dne 5. 12. 2022 v 8.20 hodin jsme byli informováni o pohybu podezřelého mladíka v jednom z bytových 
domů na sídlišti Štěpnice. Hlídka na místě po podrobné kontrole celého domu již nikoho nezjistila. Bylo 
však zřejmé, že neznámého do domu pustil někdo z jeho obyvatel. Dalším šetřením jsme zjistili, že 
mladíka zadržela při jiné příležitosti Policie ČR. Tímto bychom chtěli opět připomenout, aby si občané 
vždy ověřili, koho si pouští domů. V zimním období se mohou osoby bez přístřeší častěji pokoušet 
dostat do krytých prostor z důvodu nepřízně počasí. Nevítaný návštěvník pak může způsobit škodu jak 
na vybavení ve společných prostorách, tak i na osobních věcech ponechaných před byty nebo 
uložených ve sklepech a kolárnách.  
 
Krádež nákupní tašky 
Řeklo by se, že volně odložené věci minimální hodnoty pozornost zlodějů poutat nebudou. O opaku se 
bohužel 6. 12. 2022 krátce po 11.00 hodině přesvědčila seniorka, která si takto v jednom z obchodů 
ponechala ve vestibulu prázdnou nákupní tašku na kolečkách. Ta je pro ni vzhledem k vysokému věku 
a fyzickým možnostem nepostradatelným pomocníkem při nákupech. Krádež zachytily kamerové 
záznamy, které jsme spolu s informacemi získanými od přítomných svědků vyhodnotili a podařilo se 
nám díky místní znalosti určit konkrétní osobu podezřelou z tohoto majetkového přestupku. Dále se 
jím bude vzhledem k náhradě škody zabývat příslušný správní orgán. 
 
Pomoc starší ženě 
Dne 8. 12. 2022 v 18.20 hodin se na nás obrátila náhodná chodkyně, která poblíž nemocnice potkala 
starší ženu s jízdním kolem hledající cestu domů. Strážníci zjistili, že se seniorka trochu zamotala 
v přilehlých uličkách a byť byla místní, nedokázala trefit ten správný směr k domovu. Hlídka proto paní 
doprovodila do místa poblíž jejího bydliště, kde se již bezpečně orientovala a vrátila se domů. 
 
Pomoc řidiči seniorovi 
Dne 9. 12. 2022 dopoledne jsme na žádost Policie ČR prověřovali oznámení neoprávněného stání na 
parkovacím místě vyhrazeném pro invalidy. Toto se nakonec nepotvrdilo z důvodu nedostatečného 
dopravního značení, které oznamovatel-uživatel tohoto parkoviště následně přislíbil obnovit. Nicméně 
protože potřeboval s vozidlem odjet k lékaři a nedokázal vzhledem ke svému věku a fyzickému stavu 
do něho pro blízkost druhého vozidla nastoupit, strážník ve hlídce mu s tímto problémem pomohl a 
s vozidlem mu z parkoviště vyjel. S provozovatelem zmíněného blízko stojícího vozidla jsme následně 
věc projednali a poučili ho o povinnosti ponechávat u příslušně označených vozidel zákonem danou 
vzdálenost.  
 



Ztracená dívenka 
Dne 12. 12. 2022 krátce před 12.30 hodinou k nám na služebnu přivedly dvě ženy šestiletou dívenku, 
která se při cestě domů ztratila na podměstí poblíž hotelu Avion. Po zjištění její totožnosti ji hlídka 
převezla do místa jejího bydliště a v pořádku předala rodině. 
 
Podivné rušení nočního klidu 
Některé věci nemusí být tím, čím se na první pohled zdají – v případě události z brzkého rána 23. 12. 
2022, jak jsou na první poslech slyšet. Obyvatelka jednoho z panelových domů nám oznámila rušení 
nočního klidu a patrně i možné vandalství, protože se od výtahu po domě rozléhaly rány od kopání do 
plechu. Chvíli předtím zaslechla i dupání po schodech a hlasy. Strážníci na místě ovšem zjistili, že se 
v jednom z pater domu výtah zasekl a rány způsobilo opakované otevírání a zavírání jeho dveří. 
Vyrozuměli jsme proto pohotovostní službu a místo následně předali jejich technikovi k opravě. 
 
Poškození vozidla 
Dne 24. 12. 2022 ve 14.37 hodin jsme přijali oznámení o muži, který měl poškozovat zaparkované 
vozidlo. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že podezřelým z poškození měl být bývalý přítel 
oznamovatelovy přítelkyně. Na vozidle to odnesla kola, stěrač a zpětné zrcátko. Hlídka zjistila dalšího 
svědka celé události a případ bude předán k uzavření příslušnému správnímu orgánu. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


