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Č.j. 39/2014-MP/PB-TZ                    V Příbrami 18. 11. 2014  

 

 Dne 15. 11. 2014 v 01.44 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram 

muž, že v ulici Osvobození rozbil mladík v červené vestě skleněnou výplň dveří anebo výlohu 

některého z obchodů. Do uvedené ulice byly okamžitě vyslány dvě dvoučlenné hlídky MP, 

které po příjezdu zastihly na místě skupinu mladých lidí, mezi kterými se nacházel i mladík 

odpovídající popisu oznamovatele. Strážníci výše jmenovaného ztotožnili a zjistili, že se 

jedná o muže ve věku 24 let. Dotyčný však na dotaz hlídky uvedl, že se ničeho nedopustil. 

Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke 

spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala 

k dalšímu šetření.  

 

 Dne 14. 11. 2014 v 22.28 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram anonymní oznamovatel a uvedl, že v restauraci U Burdů je značný hluk a dochází 

k rušení nočního klidu. Na místo ihned vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP, avšak po jejich 

příjezdu již k žádnému protiprávnímu jednání nedocházelo. Strážníci přesto poučili obsluhu 

restaurace o tom, že je třeba zajistit, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Ve 22.38 hod. 

oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena, že z restaurace U Burdů se ozývá 

hlasitá hudba a hosté vyhazují z oken petardy. Hlídka MP po příjezdu k provozovně zjistila, 

že hluk vychází ze sálu nacházejícího se nad zmíněnou restaurací, kde se konalo rodinné 

setkání cca 80 osob. Muž, který zde obsluhoval, označil strážníkům osobu, která akci 

pořádala. Ztotožněním této osoby hlídka zjistila, že se jedná o šestadvacetiletého muže, 

kterého upozornila, že dochází k rušení nočního klidu a vyzvala ho ke zjednání nápravy. 

Dotyčný výzvu strážníků respektoval a zajistil na místě klid.  

 

 

 Dne 15. 11. 2014 v 08.47 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram 

žena z Milínské ulice, v Příbrami III, že ji v chodbě domu pokousal pes její sousedky. Hlídka 

MP po příjezdu na uvedenou adresu zjistila, že napadená devětačtyřicetiletá žena má dvě 

krvácející ranky a pohmožděniny na pravém koleni. Poškozená odmítla převoz do nemocnice 

s tím, že ji tam odveze její dcera. Strážníci ženu poučili o dalším postupu řešení celé 

záležitosti. Na místě se zdržovala i šedesátiletá majitelka psa, která přislíbila, že neprodleně 

zajistí potvrzení o očkování psa a toto následně předloží poškozené.  

 

 

 Dne 15. 11. 2014 v 10.35 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram muž, že v křižáku u sídla TV Fonka nabouralo vozidlo do lampy veřejného osvětlení. 

Na místě hlídka MP zastihla osmašedesátiletého řidiče vozidla tov. zn. Hyundai, který nehodu 

způsobil. Jmenovaný se přiznal, že cestou do vinotéky narazil do sloupu veřejného osvětlení. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedený muž způsobil dopravní nehodu, přivolali strážníci 

příslušníky Dopravního inspektorátu Policie ČR v Příbrami, kteří si celý případ převzali za 

účelem dalšího vyšetřování.  

 
 

  



 Dne 16. 11. 2014 v 17.15 hod. kontaktovala telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram zdravotní sestra z oddělení akutního příjmu Oblastní nemocnice Příbram a žádala o 

pomoc při ošetření agresivního pacienta. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP a byla přítomna 

při ošetření jednatřicetiletého muže, který se po chvíli zklidnil, takže přítomnost hlídky na 

místě již nebyla nutná.  

 

 Dne 18. 11. 2014 v 04.25 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram 

žena z Příbrami IV, že její soused u nich v domě ruší noční klid. Na místo ihned vyjela hlídka 

MP, která u dveří bytu oznamovatelky zastihla muže, který se choval tiše a nijak nerušil noční 

klid. Z bytu nacházejícího se o patro výše se ozýval pouze zvuk televize. Po zaklepání zde 

strážníkům otevřel muž, který uvedl, že jen poslouchá televizi. Ztotožněním obou mužů 

hlídka MP zjistila, že se jedná o syna ve věku 38 let a otce ve věku 60 let. Mladšího z mužů 

strážníci poučili o možných následcích v případě opakovaného přestupkového jednání, a 

jelikož neměl v domě hlášen trvalý pobyt, vyzvali ho k odchodu. Jmenovaný výzvu hlídky 

uposlechl a místo následně opustil.  

 

 

 


