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Č.j. 22/2014-MP/PB-TZ                                                                       V Příbrami 20. 6. 2014  

 

 Dne 15. 6. 2014 v 14.45 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram zaměstnanec bezpečnostní služby OD Kaufland, že v prodejně zadržel pachatele 

krádeže. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP a po příjezdu zjistila, že zadržený 

pětačtyřicetiletý muž se pokusil v obchodě odcizit zboží v hodnotě 299,- Kč. Byl však 

přistižen pracovníkem ostrahy. Vzhledem k výši škody a s přihlédnutím k tomu, že výše 

jmenovaný nebyl v posledních třech letech za obdobný trestný čin odsouzen, uložili mu 

strážníci blokovou pokutu.  

  

 Dne 18. 6. 2014 v 19.29 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram 

pracovník hlídací služby OD Kaufland, že zadržel muže, který chtěl v obchodě odcizit nějaké 

zboží. Do prodejny byla ihned vyslána hlídka MP, kde ji kontaktoval oznamovatel a sdělil, že 

dotyčný odcizil sluchátka v hodnotě 699,- Kč. Při následné kontrole v prostoru za pokladnami 

však u něj žádné odcizené zboží nebylo nalezeno. Strážníci tedy pouze provedli ověření 

totožnosti výše jmenovaného, kdy zjistili, že se jedná o muže ve věku 44 let.  

 

 Dne 20. 6. 2014 v 01.25 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram žena z Příbrami VII, že v ulici Legionářů se z baru ozývá hlasitá hudba a hluk, čímž 

dochází k rušení nočního klidu. Do uvedené provozovny okamžitě vyjela hlídka MP a zde 

kontaktovala dvaačtyřicetiletou servírku zmíněného baru, kterou vyzvala ke zjednání nápravy. 

Jmenovaná strážníkům přislíbila, že zajistí, aby hluk z provozovny nepronikal na ulici.  

 

 

 Dne 20. 6. 2014 v 05.14 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž, 

že v ulici Seifertova, v Příbrami VII, nalezl na zemi ležícího muže, který krvácí z tržné rány 

na čele. Na místo ihned vyjela hlídka MP a zraněnému třiapadesátiletému muži poskytla před 

příjezdem ambulance nezbytnou první pomoc. Posádka záchranné zdravotnické služby si 

následně shora jmenovaného převzala za účelem dalšího ošetření.  

 

Dne 8. 6. 2014 v 14.15 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti v okolí nemocnice 

zahlédla hlídka Městské policie Příbram kouř v blízkosti rozestavěného infekčního pavilónu. 

Při bližším ohledání místa strážníci zjistili, že na uvedeném místě začala hořet tráva a 

křovinatý porost. Na základě zjištěných skutečností hlídka MP okamžitě přivolala hasiče, 

kteří neprodleně zasáhli a oheň uhasili.  

 

 

 

Dne 27. 6. 2014 v 07.06 hod. kontaktovala telefonicky služebnu Městské policie Příbram žena 

z Příbrami IX a žádala o pomoc s tím, že upadla na zem a není schopna se sama zvednout. Na 

místo okamžitě vyjela hlídka MP a operační MP zároveň o situaci vyrozuměl ošetřovatelku 

výše jmenované. Ošetřovatelka byt odemkla a společně s hlídkou MP nalezla v ložnici na 

zemi devětaosmdesátiletou ženu, které strážníci pomohli vstát. Paní na dotaz uvedla, že nemá 

žádné zdravotní obtíže a nepožaduje lékařské ošetření.  

 

 



 

 

 Dne 27. 6. 2014 v 15.15 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram 

žena, že poblíž obchodního centra Skalka leží na zemi opilá osoba. Hlídka MP po příjezdu 

nalezla na místě mladíka, který nekomunikoval a nereagoval na žádné podněty, avšak 

základní životní funkce byly zachovány. Z tohoto důvodu přivolali strážníci záchrannou 

zdravotnickou službu a poté předali devatenáctiletého mladíka do péče lékaře.  

 

 Dne 27. 6. 2014 v 21.22 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka 

Městské policie Příbram u budovy školy v Jiráskových sadech mladíka odpovídajícího popisu 

uvedenému v registru hledaných a pohřešovaných osob Policie ČR. Hlídka se rozhodla 

mladíka prověřit, avšak ten se po výzvě k prokázání totožnosti dal na útěk. Strážníci 

dotyčného dostihli v Lázeňské ulici a jeho ztotožněním zjistili, že jde o sedmnáctiletého 

mladíka, po kterém je skutečně vyhlášeno pátrání. Na základě zjištěných skutečností převezla 

hlídka MP osobu na Obvodní oddělení Policie ČR, kdy bylo následně dechovou zkouškou 

prokázáno, že mladík je navíc pod vlivem alkoholu. Z tohoto důvodu byl mladík převezen do 

Oblastní nemocnice v Příbrami, kde ošetřující lékařka rozhodla o jeho umístění do 

protialkoholní záchytné stanice.  

 

 Dne 27. 6. 2014 v 23.35 hod. si hlídka Městské policie Příbram povšimla muže, který 

nebyl schopen samostatné chůze, neustále padal na zem a nesouvisle komunikoval. Z důvodu 

možného ohrožení jeho zdraví převezli strážníci jmenovaného do nemocnice v Příbrami, kde 

byl pětapadesátiletý muž vyšetřen lékařkou, která po prohlídce dospěla k závěru, že shora 

jmenovaný je schopen pobytu na Protialkoholní záchytné stanici Příbram.  

 

 

 Dne 28. 6. 2014 v 02.23 hod. spatřila obsluha kamerového systému Městské policie 

Příbram na monitoru dvě osoby procházející Pražskou ulicí. Bylo zřetelně vidět, že jedna 

z osob nakreslila graffiti na fasádě domu, kde se nachází provozovna oční optiky. Na místo 

byla neprodleně vyslána hlídka MP, která osobu ztotožnila a zjistila, že se jedná o mladíka ve 

věku 17 let. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke 

spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku policie, která si celou záležitost převzala pro 

účely dalšího vyšetřování.  

 

 

 Dne 28. 6. 2014 v 04.40 hod. zahlédla obsluha kamerového systému Městské policie 

Příbram na kamerovém zařízení, že v Jiráskových sadech dochází k potyčce. Na místo byly 

ihned vyslány dvě dvoučlenné hlídky MP a zde zjistily, že došlo k roztržce mezi dvěma muži 

ve věku 20 a 18 let. Strážníkům se podařilo situaci zklidnit a osmnáctiletý mladík se následně 

odebral do místa trvalého bydliště. U restaurace V Tržnici se mu však náhle udělalo nevolno, 

kdy jej strážníci nalezli, jak leží na schodech do podchodu. Hlídka MP poskytla postiženému 

nezbytnou první pomoc a neprodleně přivolala záchrannou zdravotnickou službu. Po příjezdu 

ambulance předali strážníci osmnáctiletého muže do péče lékaře. Poté vyčkali do příjezdu 

hlídky Policie ČR, která si převzala dvacetiletého muže za účelem konání dalších 

vyšetřovacích úkonů.  

 
  

 


