
SRPEN 2022 
 
V měsíci srpnu jsme řešili celkem 267 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Krádež finanční hotovosti 
Dne 1. 8. 2022 před 21.00 hodinou jsme byli přivoláni do jedné z místních restaurací, kde došlo ke 
krádeži finanční hotovosti. Tu měl neznámý muž odcizit servírce. Strážníci šetřením zjistili, o koho se 
jedná. Kamerový záznam z místa nám následně přiblížil průběh samotné krádeže. Všechny 
shromážděné důkazy jsme předali příslušnému správnímu orgánu, který bude dále o věci rozhodovat. 
 
Krádež mobilního telefonu 
Dne 5. 8. 2022 krátce po 15.30 hodině nám oznámil manželský pár osob bez domova, že měli v jednom 
z místních ubytovacích zařízení domluveno nabíjení mobilního telefonu. Neznámý pachatel využil 
chvilky nepozornosti a telefon jim odcizil. Strážníci zajistili kamerový záznam vnitřních prostor objektu, 
díky němuž jsme po jeho vyhodnocení zjistili pachatele krádeže a předali tento přestupek příslušnému 
správnímu orgánu k potrestání. 
 
Domluva nestačila 
Dne 5. 8. 2022 jsme byli po 22.00 hodině přivoláni do jednoho rodinného domu, odkud rušila sousedy 
hlasitě zapnutá hudba. U domu probíhala oslava a strážníci tedy poučili přítomné a zejména muže, 
který hudbu pouštěl, o době nočního klidu, kdy muž na základě toho hudbu vypnul. Asi za hodinu jsme 
sem však museli na stejné oznámení vyjet znovu. Protože dotyčný muž neuposlechl dobře míněné rady, 
bude tento přestupek proti veřejnému pořádku dále projednán u příslušného správního orgánu. 
 
Zapálený billboard 

Dne 7. 8. 2022 krátce před 4.00 hodinou zjistili strážníci při hlídkové činnosti hořící plachtový billboard 
umístěný na plotě u domu v centru města. Oheň zahasili, místo a jeho okolí prověřili a vše 
zadokumentovali. To ovšem netušili, že se stejná situace bude opakovat o necelé dvě hodiny později 
na jiném místě. Když projížděli v 5.15 hodin ulicí kousek od autobusového nádraží, znovu si všimli 
čerstvě založeného ohně u stejného billboardu na plotě u jednoho z domů. Vyhodnocením kamerových 
záznamů se podařilo zjistit konkrétní osobu – ženu, která billboardy takto poškozovala. Přestupek proti 
majetku bude uzavřen u příslušného správního orgánu. 
 
Partnerské neshody 
Dne 7. 8. 2022 se po 19.00 hodině na nás obrátila se žádostí o pomoc žena, jejíž matka měla neshody 
se svým druhem. Ty vedly až k tomu, že měla z důvodu jeho hrubých slovních útoků strach s ním být 
v bytě sama. Hlídka následně zjistila, že muž nemá k užívání bytu žádná práva a na základě zjištěných 
skutečností a jeho chování ho vyzvala, aby byt opustil. Muž si ovšem myslel, že vše zvrátí přivoláním 
další hlídky, tentokrát Policie ČR. Nicméně mu tento krok stejně nepomohl, pokynů strážníků musel 
uposlechnout a byt opustit. 
 
Znečistili veřejné prostranství 
Dne 22. 8. 2022 dopoledne jsme řešili dva muže, kteří se, poté co popili na oslavu narozenin staršího 
z nich, vymočili v centru města na sloupy podloubí jednoho z domů. Nedali ani na upozornění majitele 
domu, kterému samozřejmě toto chování vadilo. Mj. i díky kamerovým záznamům máme celou situaci 
zadokumentovanou a tento přestupek proti veřejnému pořádku postoupíme do řízení ke správnímu 
orgánu. 
 
Pomoc osobě bez domova 
V poslední době jsme se stále častěji dostávali na základě vlastních zjištění při pochůzkách, ale i 
oznámení občanů k jedné z místních osob bez domova – seniorce, jejíž chování se postupně měnilo 
k horšímu a my jsme potom museli řešit stížnosti na její nevhodné vystupování na veřejnosti zejména 



vůči ostatním lidem. V těchto případech se neobejdeme bez spolupráce s odborem sociálních služeb, 
který jsme průběžně o zjištěných skutečnostech informovali. Žena ale nabízenou pomoc odmítala. Její 
zdravotní stav ovšem vygradoval dne 23. 8. 2022, kdy ji hlídka ve vyhrocené situaci již musela 
doprovodit do charitního zařízení. Zde jí byla nejprve poskytnuta hygienická péče, a protože žena 
nebyla schopna vnímat realitu a svůj stav, byla jí přivolána Zdravotnická záchranná služba ČR, která ji 
z tohoto důvodu za asistence strážníka převezla k hospitalizaci do odborného zdravotního zařízení. 
 
Nákup nezaplatili 
Dne 25. 8. 2022 jsme přijali oznámení z jednoho z místních supermarketů, kde došlo ke krádeži zboží. 
Hlídka po vyhodnocení kamerových záznamů zjistila totožnosti podezřelých osob a následně i to, že se 
stejného jednání dopouštějí v jiných městech. Případ bude oznámen k dořešení k příslušnému 
správnímu orgánu. 
 
Krádež finanční hotovosti 
Dne 26. 8. 2022 krátce před 14.00 hodinou jsme přijali oznámení o okradené seniorce ve 
zdravotnickém zařízení. Ke skutku mělo dojít již v dopoledních hodinách na jednom z pokojů, kdy ženě 
zmizely z kabelky peníze. Strážníkům se podařilo zjistit totožnost muže podezřelého z krádeže a spolu 
se všemi zjištěnými důkazy bude oznámen příslušnému správnímu orgánu.  
 
Fyzické napadení 
Dne 28. 8. 2022 nám krátce před 20.00 hodinou oznámil náhodný chodec, že nalezl poblíž hlavního 
vlakového nádraží zraněného muže, kterého měl někdo fyzicky napadnout. Zraněný zkolaboval, a tak 
jsme na místo přivolali posádku Zdravotnické záchranné služby ČR. Strážníci zjistili totožnost osoby 
podezřelé z napadení. Stejné oznámení přijala i Policie ČR, ta si poté věc vzhledem ke 
zjištěným okolnostem převzala k dořešení.  
 
Krádež elektrokola 
Dne 30. 8. 2022 dopoledne došlo poblíž centra města ke krádeži elektrokola, které jeho majitel 
ponechal před prodejnou smíšeného zboží. S ohledem na výši způsobené škody jsme veškeré zjištěné 
informace o průběhu krádeže včetně kamerových záznamů předali k dořešení celého případu na Policii 
ČR pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. 
 
Pozor na podomní prodej  
Na základě nových poznatků bychom chtěli opět připomenout, aby občané nereagovali na nabídky 
podomního prodeje a služeb. Pokud zjistíte, že někdo něco takové provádí, ihned nám to oznamte na 
tísňovou linku 156. Nenechte si vnutit zboží nebo službu, pokud nemáte dostatek času si vše dobře 
rozmyslet a třeba se i s někým poradit nebo porovnat cenové nabídky od jiných poskytovatelů. 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 
 

 
 
 


