
               MĚSTSKÁ POLICIE 
Nám. T.G.Masaryka 121, 261 01 PŘÍBRAM I, CZECH REPUBLIC, tel./fax: +420 318 624 245, 156 

 

 

Č.j. 5/2014-MP/PB-TZ                                          V Příbrami 27. 1. 2014  

 

 Dne 19. 1. 2014 v 01.00 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena, 

že v ulici Budovatelů dochází k rušení nočního klidu. Na uvedené místo ihned vyjela hlídka MP a 

po příjezdu zde zastihla čtyři mladíky ve věku 19 – 23 let, kteří hlasitou hudbou a pokřikováním 

rušili noční klid. Strážníci tyto osoby poučili o následcích jejich chování v případě, pokud se 

nadále budou dopouštět protiprávního jednání. Po provedení nezbytných úkonů místo opustili a 

pokračovali v další činnosti. 

 

 Dne 19. 1. 2014 v 15.30 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

zaměstnanec ostrahy supermarketu Albert, v Příbrami IV, že k nim do prodejny přišel muž, který 

uvedl, že byl v blízkosti obchodu okraden. Do uvedeného supermarketu neprodleně vyjela hlídka 

MP, které sedmdesátiletý muž sdělil, že mu byla odcizena hotovost ve výši 15 000,- Kč a 

občanský průkaz. Pracovník bezpečnostní služby dále uvedl, že výše jmenovaný se poblíž 

obchodu zdržoval ve společnosti dalšího muže. Strážníci propátrali okolí a následně zajistili muže 

ve věku 56 let. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke 

spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která věc dále šetří. 

 

 Dne 17. 1. 2014 v 18.10 hod. byla na žádost operačního důstojníka Policie ČR vyslána 

hlídka Městské policie Příbram do supermarketu Albert, v Příbrami IV, kde dle oznámení došlo 

k odcizení zboží. Na místo vyjela hlídka MP a po příjezdu zjistila, že zadrženou osobou je 

šestapadesátiletý muž, který chtěl v prodejně odcizit potraviny v hodnotě 49,- Kč. Protože výše 

jmenovaný zboží dodatečně uhradil a strážníci vyřešili věc domluvou. 

 

 Dne 21. 1. 2014 v 13.35 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti si hlídka Městské 

policie Příbram povšimla vozidla tov. zn. Opel, které se otáčelo na křižovatce ulic Mariánská a 

Hornických učňů a nemělo registrační poznávací značku. Z tohoto důvodu strážníci vozidlo 

zastavili a ztotožněním řidiče zjistili, že se jedná o muže ve věku 62 let. Jmenovaný na dotaz 

hlídky uvedl, že poznávací značku má v depozitu a u sebe nemá ani technických průkaz od 

vozidla. Na základě zjištěných skutečností strážníci přivolali na místo hlídku Policie ČR, které 

věc předali k dalšímu šetření. 

 

 

 

 

 Dne 22. 1. 2014 v 14.20 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena, 

že v Příbrami, na Fantově louce, se nachází na zemi sedící žena v zašpiněném oděvu. Po příjezdu 

na určené místo nalezli strážníci ženu ležící obličejem k zemi. Jmenovaná dýchala, avšak nebyla 

schopna jakékoliv komunikace. Z tohoto důvodu přivolala hlídka MP záchrannou zdravotnickou 

službu, která jedenapadesátiletou ženu převezla k dalšímu ošetření do Oblastní nemocnice 

v Příbrami. 

 



 Dne 23. 1. 2014 v 16.10 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

pracovník hlídací služby OD Kaufland, že v prodejně zadržel pachatelku krádeže. Do obchodu 

neprodleně vyjela hlídka MP a následným ztotožněním osoby zjistila, že se jedná o 

dvaašedesátiletou ženu, která v supermarketu odcizila zboží v hodnotě 110,- Kč. S ohledem na 

výši škody a vzhledem k tomu, že shora uvedená žena nebyla v posledních třech letech za 

obdobný trestný čin odsouzena, vyřídili strážníci věc na místě uložením blokové pokuty. 

 

 

 Dne 24. 1. 2014 v 12.38 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram 

sedmatřicetiletý muž, že u kulturního domu v Příbrami, před hotelem Belveder, do něj narazilo 

vozidlo, které se navíc dopustilo přestupku tím, že vjelo do zákazu vjezdu. Na místo ihned vyjela 

hlídka MP. Ztotožněním řidiče vozidla tov. zn. Peugeot, které mělo srazit oznamovatele, strážníci 

zjistili, že se jedná o muže ve věku 44 let. Ten na dotaz hlídky uvedl, že při vyjíždění 

z parkoviště zahlédl na chodníku muže s dítětem a kolem nich pobíhal volně pes. Proto z důvodu, 

aby někoho z nich nesrazil, popojel až za značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“, aby se zde otočil 

a mohl bezpečně vyjet od hotelu. V průběhu tohoto manévru mu však na kapotu vozidla skočil 

přítomný oznamovatel a poškodil mu levý stěrač. Oznamovatel k tomu uvedl, že chtěl pouze 

řidiče upozornit na značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“, avšak řidič nezastavil a naopak do něj 

s vozidlem najel. Na místo byla následně přivolána hlídka dopravní policie, která na místě 

provedla šetření a po provedení nezbytných úkonů předala celou záležitost kolegům z Obvodního 

oddělení Policie ČR v Příbrami k dalšímu šetření.  

  

  

 

 Dne 25. 1. 2014 v 18.40 hod. bylo na tísňovou linku Městské policie Příbram oznámeno, 

že v Příbrami, ulici K. H. Máchy, se fyzicky napadají dva muži. Na místo byla okamžitě vyslána 

hlídka MP, která zde po příjezdu zastihla dva muže ve věku 65 a 37 let. Jmenovaní strážníkům 

vysvětlili, že mezi nimi trvají rodinné spory, které ovšem nehodlají řešit úřední cestou. Ani jeden 

z mužů neměl žádné viditelné zranění a oba odmítli lékařské ošetření. Po poučení strážníky o 

možných následcích jejich jednání, muži přislíbili, že se obdobné chování z jejich strany nebude 

opakovat. 

 

 

 Dne 26. 1. 2014 v 05.20 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram 

muž, že v ulici Edvarda Beneše zvoní neznámý muž na zvonky nájemníků. Po příjezdu na 

uvedenou adresu zastihli strážníci na schodech domu dvaadvacetiletého muže, který uvedl, že 

přišel za přítelkyní. Protože bylo zjištěno, že jmenovaný nemá v domě trvalé bydliště, byl 

strážníky vyzván k odchodu.  

 

 

  

 


