
Tiskové zprávy ČERVENEC 2015 
 

                                                                                                V Příbrami 9. 7. 2015  

 

 Dne 6. 7. 2015 v 11.57 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram 

operační důstojník Policie ČR a žádal o součinnost při zákroku v supermarketu Albert, ve 

Školní ulici, kde dle oznámení došlo ke krádeži zboží. Na místo ihned vyjela hlídka MP a zde 

kontaktovala pracovníka ostrahy. Ten hlídce sdělil, že v obchodě zadržel dívku, která odcizila 

zboží v hodnotě 331,- Kč. Protože výše jmenovaná u sebe neměla žádný doklad totožnosti, 

převezli ji strážníci na Obvodní oddělení Policie v Příbrami, kde bylo následně zjištěno, že se 

jedná o dívku ve věku 18 let. Dále strážníci zjistili, že dotyčná osoba se podobného 

protiprávního jednání dopustila již v minulosti a z tohoto důvodu se rozhodli celou záležitost 

předat příslušnému odboru Městského úřadu v Příbrami.  

 

                                                   

  

 Dne 14. 7. 2015 v 15.12 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram správce ubytovny Pod Čertovým pahorkem, že se tam nachází podnapilý zraněný 

muž, který obtěžuje kolemjdoucí. Hlídka MP po příjezdu do ubytovny zastihla v prostoru u 

poštovních schránek muže s krvácejícím zraněním v oblasti pravého obočí. Muž na podněty 

strážníků reagoval, avšak nedokázal srozumitelně sdělit ani své jméno. Hlídka tedy přivolala 

na místo záchrannou zdravotnickou službu. Ještě před příjezdem ambulance se k zraněnému 

dostavila jeho matka, avšak uvedla, že se nemůže o syna postarat, protože musí do 

zaměstnání. Přinesla jeho občanský průkaz, na základě kterého strážníci zjistili, že se jedná o 

muže ve věku 33 let. Za asistence strážníků byl dotyčný převezen do Oblastní nemocnice 

v Příbrami, kde byl ošetřen a posléze propuštěn, jelikož ošetřující lékař neshledal důvody 

hospitalizace. 

 

 Dne 14. 7. 2015 v 19.40 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti v okolí 

vlakového a autobusového nádraží zahlédla hlídka Městské policie Příbram v ul. Čs. armády 

cyklistu, který jel po chodníku, čímž ohrožoval chodce. Strážníci se rozhodli cyklistu zastavit 

a zkontrolovat, avšak ten místo zastavení začal ujíždět směrem k autobusovému nádraží. Po 

chvíli hlídka přesto cyklistu dostihla a vyzvala ho k prokázání totožnosti, kdy bylo zjištěno, že 

se jedná o třiatřicetiletého muže. Ten následně uvedl, že si je svého protiprávního jednání 

vědom a za své chování se omluvil. Na základě uvedených skutečností se strážníci rozhodli 

vyřešit celou záležitost na místě uložením blokové pokuty.  

 

 

 Dne 14. 7. 2015 v 20.30 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž, 

že v Příbrami VII, u Mototechny, se fyzicky napadají podnapilé osoby. Na místo ihned vyjela 

hlídka MP a zde nalezla skupinu pěti mužů, kteří se však normálně bavili a nikdo z nich se 

nijak agresivně neprojevoval. Na dotaz strážníků přítomní uvedli, že mezi nimi došlo ke 

slovní rozepři, avšak již si vše vysvětlili. Strážníci dále zjistili, že uvedení muži konzumují 

alkohol na veřejném prostranství, což je zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. 

Vzhledem k tomu, že muži souhlasili s tím, že veškerý nepořádek po sobě uklidí a z místa 

odejdou, rozhodli se strážníci vyřešit věc domluvou. Ještě před odchodem však začal jeden 

z mužů úmyslně močit na chodníku a proto mu strážníky byla uložena bloková pokuta za 

znečišťování veřejného prostranství.  

 

  



Dne 14. 7. 2015 v 17.50 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram muž, že v Příbrami, v „křižáku“, popíjí skupina lidí alkoholické nápoje. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o lokalitu, kde je konzumace alkoholu místní vyhláškou zakázána, byla na 

uvedené místo neprodleně vyslána hlídka MP. Zde se nacházela skupina čtyř mužů ve věku 

35 – 43 let a osmadvacetiletá žena. Strážníci jmenované upozornili na to, že svým jednáním 

porušili obecně závaznou vyhlášku města a vyzvali je k úklidu vzniklého nepořádku a 

následně je z místa vykázali.  

 

 

 Dne 16. 7. 2015 v 23.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram muž a uvedl, že v chodbě domu v Čechovské ulici, v Příbrami VIII, leží neznámá 

osoba. Hlídka MP po příjezdu na uvedenou adresu zastihla uvnitř domu podnapilého 

třicetiletého muže, který po chvíli začal normálně komunikovat a byl i schopen samostatné 

chůze. Nepožadoval lékařské ošetření a následně z místa odešel.  

  

 

 Dne 16. 7. 2015 v 05.15 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram 

obsluha autobusového nádraží, že se zde zdržuje muž, který dělá nepořádek a ještě ji slovně 

napadá. Na místo ihned vyjela hlídka MP a ztotožněním shora jmenovaného zjistila, že se 

jedná o muže ve věku 49 let. Jmenovaný uvedl, že mezi ním a obsluhou nádražního terminálu 

došlo ke slovní rozepři poté, co při umývání na WC postříkal podlahu vodou. Na základě 

zjištěných skutečností strážníci výše uvedeného muže vyzvali k odchodu, kdy dotyčný jejich 

výzvu uposlechl a místo opustil.  

 

 

 Dne 18. 7. 2015 v 01.40 hod. zahlédla hlídka Městské policie Příbram při řešení 

přestupku v Příbrami VII, ul. Bratří Čapků, mladíka, který se choval zmateně a snažil se 

schovat pod schody vedoucí ke sklepům. Hlídka MP shora jmenovaného ztotožnila a zjistila, 

že se jedná o patnáctiletého mladíka, po kterém je navíc vyhlášeno pátrání. Z tohoto důvodu 

byl shora uvedený mladík převezen na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami za účelem 

konání dalších vyšetřovacích úkonů.   

 

 Dne 18. 7. 2015 v 14.15 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram muž a uvedl, že v Příbrami VII, ul. Okružní, leží u vozidla na zemi nějaká osoba a 

okolo volně pobíhá bílý pes. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP a ztotožněním shora 

jmenovaného zjistila, že se jedná o muže ve věku 70 let. V průběhu ztotožňování osoby se na 

místo dostavila hlídka Policie ČR, která uvedla, že prověřuje oznámení cyklisty, který byl 

v daném místě pokousán bílým psem a nyní je na ošetření v nemocnici. Pes byl po dohodě 

s hlídkou Policie ČR umístěn do karantény psího útulku v Lazci, jelikož výše uvedený muž 

nemohl k psovi doložit žádný očkovací průkaz.  


