
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 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. 
 


