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 Dne 29. 4. 2014 v 15.27 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž, 

že v Březnické ulici, došlo k potyčce. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP a u čerpací stanice 

AGIP zastihla třiadvacetiletého muže a šestatřicetiletou ženu, která jevila známky rozrušení. 

Oba dva však strážníkům sdělili, že nemají žádné zdravotní obtíže a nepožadují lékařské 

ošetření. Pouze uvedli, že žena byla v nedalekém dvoře napadena. V označeném dvoře 

zastihla hlídka MP skupinu tří mužů ve věku 25, 40 a 51 let a ženu ve věku 39 let. Žena 

strážníkům sdělila, že výše jmenovaná šestatřicetiletá žena skupinu slovně napadala, což 

vyvrcholilo fyzickým napadením. Nikdo z přítomných však neměl v úmyslu podat trestní 

oznámení. Strážníci přivolali hlídku Policie ČR, která následně poučila přítomné, že celou 

záležitost mohou řešit občansko-právní cestou.  

 

 Dne 29. 4. 2014 v 19.00 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram žena z Příbrami VII, že ji napadl její druh. Na uvedenou adresu ihned vyjela hlídka 

MP a po příjezdu zjistila, že došlo ke slovní roztržce mezi třiapadesátiletou oznamovatelkou a 

jejím devětašedesátiletým druhem. Strážníci muže i ženu poučili o možnosti vyřešit své 

problémy prostřednictvím přestupkové komise MěÚ Příbram, což shodně odmítli. Z tohoto 

důvodu bylo muži doporučeno, aby byt opustil, jelikož zde není jeho trvalé bydliště. 

Jmenovaný výzvu strážníků uposlechl a z místa následně odešel.  

 

 

 Dne 7. 5. 2014 v 07.20 hod. oznámil na služebnu Městské policie Příbram strážník 

MP, že v Jiráskových sadech zahlédl muže, který vstoupil do budovy, která je v současné 

době v rekonstrukci, a žádal o součinnost další hlídky MP. Na místo byla okamžitě vyslána 

hlídka MP a v druhém poschodí zmíněného objektu zastihla pětačtyřicetiletého muže, který 

tvrdil, že zde někoho hledá. Na základě zjištěných skutečností přivolali strážníci hlídku 

Policie ČR, které celou záležitost předali k dalšímu šetření. 

 

 Dne 7. 5. 2014 v 12.52 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž, 

že v ulici Mariánské údolí, v Příbrami II, leží na zemi nějaká osoba. Do uvedené ulice ihned 

vyjela hlídka MP a po příjezdu zde nalezla muže, který nereagoval na žádné podněty, pouze 

těžce dýchal. Strážníci na místo přivolali záchrannou zdravotnickou službu a poté posádce 

poskytli doprovod do Oblastní nemocnice v Příbrami, kde následně shora jmenovaného 

ztotožnili a zjistili, že se jedná o muže ve věku 45 let, kterého ponechali v péči lékaře. 

 

 Dne 7. 5. 2014 v 19.20 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

pracovník ostrahy supermarketu OBI, v Příbrami V, že v prodejně zadržel pachatele krádeže. 

Do obchodu neprodleně vyjela hlídka MP a poté zjistila, že zadrženou osobou je třicetiletý 

muž, který chtěl v supermarketu odcizit zboží v hodnotě 158,- Kč. Vzhledem k výši škody a 

s přihlédnutím k tomu, že výše jmenovaný nebyl v posledních třech letech za obdobný trestný 

čin potrestán, vyřídili strážníci věc na místě uložením blokové pokuty.  

 

  

 Dne 8. 5. 2014 v 05.35 hod. v průběhu pravidelné hlídkové činnosti si hlídka Městské 

policie Příbram povšimla v ulici Osvobození, v Příbrami VII, tří mužů, kteří se pohybovali 

uprostřed vozovky, přičemž jeden z nich před sebou tlačil nákupní vozík. Ztotožněním 

uvedených osob strážníci zjistili, že se jedná o muže ve věku 23, 31 a 32 let. Po chvíli se na 

místo dostavila na základě oznámení občana i hlídka Obvodního oddělení Policie ČR a případ 

si převzala ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.  



 Dne 12. 5. 2014 v 21.50 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram žena, že ve dvoře, v ulici Seifertova, se nachází skupina mladíků, která se chová 

velmi hlučně a dělá nepořádek. Na místo ihned vyjela hlídka MP a po příjezdu zde zastihla 

muže ležícího na zemi pod betonovou lavičkou. Jelikož dotyčný na výzvu k prokázání 

totožnosti reagoval vulgárními výrazy a odmítl předložit průkaz totožnosti, převezli ho 

strážníci na Obvodní oddělení Policie ČR Příbram, kde bylo následně zjištěno, že se jedná o 

muže ve věku 35 let. Provedenou dechovou zkouškou bylo navíc prokázáno, že výše 

jmenovaný je značně pod vlivem alkoholu a není schopen samostatného pohybu. Na základě 

těchto skutečností převezli strážníci muže do nemocnice, kde ho lékař vyšetřil a následně 

rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní záchytné stanice Příbram.  

 

 Dne 19. 5. 2014 v 02.55 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka 

Městské policie Příbram v ulici Politických vězňů dva muže, kteří se hlučně dohadovali. 

Strážníci dále zjistili, že oba dva jsou zjevně pod vlivem alkoholu a vyzvali je k prokázání 

totožnosti, čímž zjistili, že jde o muže ve věku 45 a 32 let. Hlídka muže poučila, že svými 

hlasitými projevy ruší noční klid a vyzvala je, aby se ztišili. Jmenovaní výzvu strážníků 

uposlechli a rozešli se, kdy pětačtyřicetiletý muž po několika krocích upadl a přitom se uhodil 

do hlavy. Strážníci, kteří toto zahlédli, poskytli muži nezbytnou první pomoc a neprodleně 

přivolali záchrannou zdravotnickou službu. Po příjezdu sanitního vozu předali výše 

jmenovaného do péče lékaře.  

 

Dne 7. 5. 2014 v 07.20 hod. oznámil na služebnu Městské policie Příbram strážník MP, že 

v Jiráskových sadech zahlédl muže, který vstoupil do budovy, která je v současné době 

v rekonstrukci, a žádal o součinnost další hlídky MP. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka 

MP a v druhém poschodí zmíněného objektu zastihla pětačtyřicetiletého muže, který tvrdil, že 

zde někoho hledá. Na základě zjištěných skutečností přivolali strážníci hlídku Policie ČR, 

které celou záležitost předali k dalšímu šetření. 

 Dne 7. 5. 2014 v 19.20 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

pracovník ostrahy supermarketu OBI, v Příbrami V, že v prodejně zadržel pachatele krádeže. 

Do obchodu neprodleně vyjela hlídka MP a poté zjistila, že zadrženou osobou je třicetiletý 

muž, který chtěl v supermarketu odcizit zboží v hodnotě 158,- Kč. Vzhledem k výši škody a 

s přihlédnutím k tomu, že výše jmenovaný nebyl v posledních třech letech za obdobný trestný 

čin potrestán, vyřídili strážníci věc na místě uložením blokové pokuty.  

 

 Dne 7. 5. 2014 v 22.50 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zahlédli strážníci 

Městské policie Příbram v ulici gen. Tesaříka, v Příbrami I, skupinu čtyř mladíků, z nichž 

jeden vynesl ze staveniště u pošty židli, kterou následně zanechal na silnici. Strážníci 

upozornili další hlídku MP, která se nacházela v Pražské ulici, že k nim skupina mladíků 

směřuje. Hlídka MP následně skupinu v Pražské ulici zadržela, kdy zjistila, že jde o mladíky 

ve věku 16 – 21 let. Strážníci jmenované upozornili na nevhodnost jejich chování i na 

případné následky jejich počínání. Vzhledem k tomu, že mladíci svou chybu uznali a 

přislíbili, že se podobného jednání v budoucnu nedopustí, vyřešili strážníci celou záležitost 

domluvou.  

 

 Dne 8. 5. 2014 v 05.35 hod. v průběhu pravidelné hlídkové činnosti si hlídka Městské 

policie Příbram povšimla v ulici Osvobození, v Příbrami VII, tří mužů, kteří se pohybovali 

uprostřed vozovky, přičemž jeden z nich před sebou tlačil nákupní vozík. Ztotožněním 

uvedených osob strážníci zjistili, že se jedná o muže ve věku 23, 31 a 32 let. Po chvíli se na 

místo dostavila na základě oznámení občana i hlídka Obvodního oddělení Policie ČR a případ 

si převzala ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.  



 


