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Č.j. 12/2014-MP/PB-TZ                V Příbrami 15. 4. 2014    

 

 

Dne 23. 3. 2014 v 01.56 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram muž, že 

ve Školní ulici se pohybuje skupina osob, které dělají nepořádek a poškozují reklamní cedule. Na 

místo byly neprodleně vyslány dvě dvoučlenné hlídky MP a po příjezdu zahlédly dvě osoby, 

které z místa utíkaly. Strážníci osoby dostihli a jejich ztotožněním zjistili, že se jedná o mladíky 

ve věku 21 a 18 let. Protože na místě byl nalezen poškozený transparent a zjištěné skutečnosti 

nasvědčovaly tomu, že v uvedeném případě došlo ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci 

hlídku Policie ČR, které celou věc předali za účelem dalšího vyšetřování.  

 

  

 Dne 26. 3. 2014 v 21.55 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram 

zaměstnanec chirurgického oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami a žádal a asistenci hlídky 

MP při transportu agresivního pacienta na záchytnou stanici. Do nemocnice byla ihned vyslána 

hlídka MP, která doprovodila dvaašedesátiletého muže do Protialkoholní záchytné stanice 

Příbram, kde ho přenechala v péči pracovníků tohoto zdravotnického zařízení.  

 

 Dne 27. 3. 2014 v 09.41 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

pracovnice městského úřadu, že v budově Městského úřadu Příbram dochází k potyčce osob. Na 

místo se neprodleně dostavila hlídka MP a zde zastihla osmačtyřicetiletého muže a dvě ženy ve 

věku 45 a 30 let. Starší z žen strážníkům sdělila, že byla fyzicky napadena třicetiletou ženou, 

bývalou družkou svého přítele. Ani jedna z přítomných žen neměla žádné viditelné zranění a obě 

odmítly lékařské ošetření. Dále obě ženy uvedly, že nemají v úmyslu podat v této věci trestní 

oznámení. Na základě uvedených skutečností strážníci účastníky konfliktu vyzvali k opuštění 

budovy městského úřadu. Shora jmenované osoby výzvu uposlechly a z místa následně odešly.  

 

 

 Dne 9. 4. 2014 v 10.55 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti v Příbrami VIII 

kontaktoval strážníka Městské policie Příbram muž a sdělil, že před jedním z domů v Čechovské 

ulici si všiml vozidla, které má v zámku předních dveří klíče. Strážník prostřednictvím stálé 

služby MP zjistil majitele vozidla a tohoto o celé záležitosti vyrozuměl. Třiatřicetiletý majitel 

vozu se na místo dostavil v 11.10 hod., vozidlo si zkontroloval a následně uzamkl.  

 

 Dne 8. 4. 2014 v 12.10 hod. přijal strážník Městské policie Příbram telefonické oznámení 

o pohybu podnapilého muže v Seifertově ulici, v Příbrami VII. Vydal se ihned tím směrem a 

v ulici Budovatelů zastihl silně podnapilého pětačtyřicetiletého muže, který se pohyboval 

uprostřed vozovky a následně upadl na souběžný travnatý pruh. Jelikož se jmenovaný nacházel 

ve stavu, kdy neovládal svoje jednání a ohrožoval sebe i své okolí, přivolal strážník záchrannou 

zdravotnickou službu, která výše jmenovaného převezla na ošetření do Oblastní nemocnice 

v Příbrami.  

 

 



 Dne 9. 4. 2014 v 16.05 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram správce 

areálu Svaté Hory, že v prostorách prodejních stánků se nachází podnapilý muž a bouchá zde do 

plechových rolet, kterými jsou stánky zabezpečeny. Na uvedené místo neprodleně vyjela hlídka 

MP, kde zastihla muže, který odmítal prokázat svou totožnost. Z tohoto důvodu přivolali strážníci 

hlídku Policie ČR, která posléze zjistila, že jde o muže ve věku 31 let a celou věc si převzala za 

účelem konání dalších vyšetřovacích úkonů.  

 

 Dne 11. 4. 2014 od 21.30 hod. prováděla hlídka Městské policie Příbram kontrolní činnost 

v okolí Václavského náměstí, Jiráskových sadů a v ulicích Pražská a Lázeňská. V 21.58 hod. 

v Lázeňské ulici, před prodejnou Stanboli kebab, zahlédla hlídka muže, který převrhl popelnici, 

hlasitě pokřikoval a vyhrožoval kolemjdoucím. Jelikož jmenovaný měl zranění v obličeji a na 

výzvu k uklidnění nereagoval, přivolali strážníci další hlídku MP, které muže předali. V 22.00 

hod. požádal strážník MP o posílení hlídky na Václavské náměstí ke klubu Aréna. Po příjezdu 

této hlídky na místo jí strážník MP předal dvacetiletého muže, který krvácel z tržné rány na 

obličeji. Strážníci muži poskytli nezbytnou první pomoc a poté ho převezli k dalšímu ošetření do 

Oblastní nemocnice Příbram. Jelikož jmenovaný byl zjevně pod vlivem alkoholu a svým 

chováním ohrožoval zaměstnance nemocnice, byl posléze umístěn na záchytnou stanici.  

 

  

 Dne 11. 4. 2014 od 21.30 hod. prováděla hlídka Městské policie Příbram kontrolní činnost 

v oblasti Václavského náměstí, Jiráskových sadů a v ulicích Pražská a Lázeňská. V 01.30 hod. 

zahlédli strážníci, že před vchodem do klubu Aréna v Lázeňské ulici, dochází k potyčce několika 

osob. K místu okamžitě dorazily dvě dvoučlenné hlídky MP a po chvíli se jim podařilo potyčku 

zastavit. Ztotožněním účastníků konfliktu bylo zjištěno, že se jedná o skupinu šesti mladíků ve 

věku 17 – 21 let. Vzhledem k tomu, že některé osoby byly zraněné, byly na místo přivolány dvě 

posádky záchranné zdravotnické služby a hlídka Policie ČR. Policie ČR si celou záležitost 

převzala a případ dále šetří.  

 

 Dne 13. 4. 2014 v 09.42 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena 

z Příbrami IV, že její soused má nahlas puštěnou hudbu, čímž narušuje klidné soužití v jejich 

domě. Na uvedenou adresu neprodleně vyjela hlídka MP, kde ji čekala oznamovatelka a vpustila 

ji do společných prostor domu. Zároveň strážníkům označila byt, ze kterého vycházel hluk. 

Hlídka MP kontaktovala šedesátiletého majitele zmíněného bytu a vyzvala ho ke ztišení hudby, 

což jmenovaný učinil. Strážníci rovněž muže poučili o možných následcích jeho jednání 

v případě, že by se situace opakovala.  

 

   

 

 Dne 14. 4. 2014 v 18.47 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

zaměstnanec bezpečnostní agentury supermarketu Albert, v Příbrami IV, že v obchodě byl 

zadržen pachatel krádeže. Do supermarketu vyjela hlídka MP a ztotožněním zadrženého zjistila, 

že se jedná o muže ve věku 37 let, který z obchodu odnesl zboží v celkové hodnotě 305,- Kč, aniž 

by ho zaplatil. Po provedení nezbytných úkonů vyřešila hlídka přestupek uložením blokové 

pokuty. 


