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                                                                 V Příbrami 27. 1. 2015  

 

 

 Dne 23. 1. 2015 v 11.40 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram 

žena, že chtěla navštívit svou známou v Příbrami VII a po příchodu do místa jejího bydliště 

zjistila, že její osmdesátiletá přítelkyně ve svém uzamčeném bytě upadla a nemůže sama vstát. 

Na místo okamžitě vyjela hlídka MP a o situaci vyrozuměla zároveň hasiče i záchrannou 

zdravotnickou službu. Vzhledem k tomu, že byt výše jmenované se nachází v přízemí, 

vstoupili hasiči za pomoci žebříku oknem do bytu a vpustili dovnitř zaměstnance záchranné 

zdravotnické služby. Lékař poskytl shora uvedené ženě nezbytnou první pomoc a následně 

byla převezena do Oblastní nemocnice v Příbrami k dalšímu ošetření. 

 

 Dne 26. 1. 2015 v 13.31 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram žena, že na Úřadu práce dochází k potyčce několika osob. Na místo byla ihned 

vyslána hlídka MP a v chodbě výše zmíněného úřadu zastihla dvě ženy, které se vzájemně 

slovně napadaly. Dále se na místě zdržovalo několik osob, které si incidentu rovněž všimly. 

Jelikož strážníci viděli, že jedna z osob je zraněná, přivolali na místo záchrannou 

zdravotnickou službu a hlídku Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že osoby, které se 

zúčastnily konfliktu, jsou ženy ve věku 22 a 25 let. Policie ČR si případ převzala k dalšímu 

šetření.  

 

 Dne 26. 1. 2015 v 14.35 hod. bylo telefonicky oznámeno na služebnu Městské policie 

Příbram, že v ubytovně ZÚNZ, v Žežické ulici, došlo k roztržce dvou spolubydlících. Hlídku 

MP po příjezdu do ubytovny kontaktoval čtyřiačtyřicetiletý muž a uvedl, že ho jeho 

třiapadesátiletý spolubydlící vyhazuje ze společného bytu a navíc mu zadržuje jeho peníze. 

Dále sdělil, že chce na svého spolubydlícího podat trestní oznámení. Na základě těchto 

skutečností přivolali strážníci hlídku Policie ČR, které celou záležitost předali ke konání 

dalších vyšetřovacích úkonů.  

 

 Dne 26. 1. 2015 v 15.10 hod. oznámila příslušnice Policie ČR, že před ubytovnou 

ZÚNZ, v Žežické ulici, byla z dodávky odcizena GPS navigace a peněženka s doklady. 

Hlídka MP byla upozorněna vrátným areálu nemocnice, že dvě osoby v černých bundách 

s kapucí se schovávaly u plotu u zadního vchodu do areálu. Strážníci vyjeli do ulice 

Drkolnovská, kde zahlédli mladíka, který na dotaz uvedl, že osoby odpovídající popisu viděl 

opouštět areál nemocnice. Hlídka MP pokračovala v prohledávání okolí a v Drkolnovské ulici 

po chvíli zadržela dva muže ve věku 42 a 30 let. Jelikož vyvstalo podezření, že tyto osoby 

spáchaly trestný čin, přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR, která si případ převzala a 

celou věc dále vyšetřuje.  
  

Luboš Řezáč, zástupce velitelky MPPB 

  


