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Č.j. 10/2014-MP/PB-TZ                                               V Příbrami 20. 3. 2014  

 

 Dne 6. 3. 2014 v 16.23 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž 

z Příbrami VII, že nějaké osoby odkládají nábytek k popelnicím. Na místo vyjela hlídka MP a 

zde zastihla čtyřicetiletého muže, který do prostoru určeného pro kontejnery odložil sedací 

soupravu. Hlídka jmenovaného upozornila, že věci nadměrné velikosti musí odvézt do sběrného 

dvora Technických služeb města Příbram. Jelikož v té době již byl sběrný dvůr uzavřen, přislíbil 

shora jmenovaný, že uvedený nábytek odveze ihned druhý den. Následující den provedli strážníci 

kontrolu, zda muž svůj slib dodržel, avšak zjistili, že složený nábytek u popelnic se nachází na 

stejném místě jako předešlého dne. Z tohoto důvodu předali celou záležitost příslušnému 

správnímu orgánu Městského úřadu Příbram k dalšímu opatření. 

 

 Dne 14. 3. 2014 v 19.45 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka 

Městské policie Příbram na lavičce u vlakového nádraží muže, který nejevil známky života. 

Strážníci se pokoušeli muže probudit, avšak jmenovaný na žádné podněty nereagoval. Proto 

hlídka přivolala na místo záchrannou zdravotnickou službu, která muže odvezla do nemocnice 

k dalšímu ošetření. V 22.31 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram 

zaměstnanec urgentního příjmu oblastní nemocnice a žádal o poskytnutí pomoci při převozu výše 

jmenovaného muže na záchytnou stanici. Strážníci vyjeli do nemocnice a následně transportovali 

pětapadesátiletého muže do Protialkoholní záchytné stanice Příbram, kde ho ponechali v péči 

zaměstnanců tohoto zdravotnického zařízení. 

 

 Dne 15. 3. 2014 v 03.10 hod. zaznamenal strážník Městské policie Příbram na monitoru 

kamerového systému osobu, která v Pražské ulici vysypávala odpadkové koše. Na místo byla 

okamžitě vyslána hlídka MP a v uvedené ulici zastihla mladíka odpovídajícího popisu. 

Ztotožněním dotyčného strážníci zjistili, že se jedná o devatenáctiletého mladíka a tohoto 

následně poučili o nevhodnosti jeho chování. Jmenovaný mladík způsobený nepořádek uklidil a 

poté místo opustil.  

 

 Dne 15. 3. 2014 v 03.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram 

operační důstojník Policie ČR a žádal o součinnost hlídky MP při pátrání po pacientovi, který 

uprchl z nemocnice. Dále uvedl i popis hledané osoby. Hlídka MP ihned vyjela na uvedené místo 

a na křižovatce ulic Jiráskovy sady a Gen. Tesaříka zahlédla muže, který odpovídal popisu. 

Strážníci přivolali záchrannou zdravotnickou službu a ta výše jmenovaného pětadvacetiletého 

muže převezla zpět do Oblastní nemocnice Příbram, kde byl následně umístěn na chirurgické 

oddělení.  

 

 Dne 15. 3. 2014 v 09.55 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram 

operační důstojník Policie ČR a žádal o vyslání hlídky MP do supermarketu Penny v Příbrami 

VII, kde dle oznámení byl zadržen pachatel krádeže. Hlídka MP po příjezdu do obchodu zjistila, 

že zadržený čtyřicetiletý muž odcizil zboží v hodnotě 333,- Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo 

možné vyřešit věc na místě, rozhodli se strážníci předat celou záležitost k dalšímu opatření na 

oddělení přestupků Městského úřadu Příbram.  



  Dne 17. 3. 2014 v 21.29 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram operační důstojník Policie ČR a žádal o vyslání hlídky MP do Jiráskových sadů, kde se 

dle oznámení nachází muž, který chce skočit pod auto. Na místo ihned vyjela hlídka MP a zde 

nalezla dvaapadesátiletého podnapilého muže, který uvedl, že je již dlouho bez domova, proto 

chce spáchat sebevraždu. Strážníci jmenovaného převezli do nemocnice, kde ho lékař vyšetřil a 

následně rozhodl o jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice.  

 

 Dne 17. 3. 2014 v 21.14 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž, že 

v budově autobusového nádraží se nachází starší pán, který je značně dezorientovaný. Na místo 

byla okamžitě vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že na nádraží se nachází 

sedmaosmdesátiletý muž z Chomutova a vůbec netuší, do jakého města přicestoval. Poté 

jmenovaný strážníkům sdělil telefonní číslo svého syna, kterého hlídka o celé situaci vyrozuměla. 

Sedmaosmdesátiletý muž byl prozatímně umístěn do Oblastní nemocnice v Příbrami, kde 

společně se strážníkem MP vyčkal do příjezdu svého syna.  


