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V Příbrami 18. 4. 2016                                                                                                                         

 

Dne 1. 4. 2016 v 14.20 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti v Příbrami v ulici 

Osvobození zahlédla hlídka Městské policie Příbram, že se v kolejišti Českých drah pohybují 

dvě osoby. Strážníci se rozhodli osoby zkontrolovat, a když přišli blíže, zjistili, že se na trati 

zdržují dva chlapci ve věku 10 a 11 let. Hlídka MP odvezla chlapce do místa jejich trvalého 

bydliště, kde je předala do péče zákonných zástupců, které zároveň o jednání chlapců 

vyrozuměla a celou záležitost s nimi projednala.  

 

Dne 5. 4. 2016 v 03.40 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena, 

že na louce nedaleko garáží Koruna v Příbrami IV nějaký muž pálí kabely. Na místě hlídka 

MP zastihla jednatřicetiletého muže, který uvedl, že kabely našel jeho otec a že se je rozhodl 

spálit. Protože se však na místě nacházelo velké množství kabelů, pojali strážníci podezření, 

že v uvedené věci došlo ke spáchání trestného činu krádeže a přivolali hlídku Policie ČR, 

které případ předali k dalšímu šetření.   

 

Dne 5. 4. 2016 v 18.56 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram 

operační důstojník Policie ČR a žádal o pomoc v případu potyčky v bytě v Příbrami I. Jelikož 

z oznámení nevyplývalo, kolik osob se potyčky účastní, byly na místo vyslány tři dvoučlenné 

hlídky MP. Po příjezdu strážníci od ostatních obyvatel domu zjistili, že k incidentu dochází 

v pátém patře a bylo zjištěno, že ve zmíněném bytě se nachází dva muži ve věku 27 a 33 let a 

jedna žena ve věku 34 let. Na místo se následně dostavila hlídka Policie ČR, která provedla 

dechovou zkoušku, kdy bylo prokázáno, že žena a třiatřicetiletý muž jsou pod vlivem 

alkoholu.  

 

Dne 7. 4. 2016 v 19.20 hod. nalezl strážník Městské policie Příbram nedaleko 

služebny MP v Hailově ulici silně podnapilého jednapadesátiletého muže, který ležel na zemi 

u lavičky. Jelikož dle sdělení kolemjdoucích měl muž údajně spadnout hlavou na dlažbu, 

přivolal strážník záchrannou zdravotnickou službu, která si dotyčného převzala a převezla ho 

na ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.  

 

Dne 7. 4. 2016 v 16.55 hod. kontaktovala telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram zdravotní sestra z urgentního příjmu Oblastní nemocnice v Příbrami a žádala o 

asistenci při ošetření dvou agresivních pacientů. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP. Po 

jejím příchodu však byli již oba pacienti klidní a k žádnému agresivnímu chování z jejich 

strany nedocházelo. Přesto jeden ze strážníků na místě setrval do doby, než byli oba muži 

ošetřeni, aby zamezil případnému napadení zdravotníků.  

 

Dne 9. 4. 2016 v 10.10 hod. kontaktovala telefonicky služebnu Městské policie 

Příbram zdravotní sestra z akutního příjmu Oblastní nemocnice v Příbrami a oznámila, že 

k nim na oddělení přiváží záchranná zdravotnická služba k ošetření osmadvacetiletého muže, 

který se chová značně agresivně, přičemž ostatní slovně napadá vulgárními výrazy. Do 

nemocnice byly neprodleně vyslány dvě dvoučlenné hlídky MP. Jedna z hlídek pak následně 

na místě setrvala po celou dobu ošetření výše jmenovaného.  

 

 



Dne 9. 4. 2016 v 09.20 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena 

z Příbrami VII, že jí někdo stále vypíná hlavní jistič. Po příjezdu na místo kontaktovali 

strážníci dvaasedmdesátiletou oznamovatelku a pokoušeli se zjistit, zda nemá tušení, kdo by 

měl důvod jí jistič vypínat. Na to paní uvedla, že možná někdo v domě, neboť se jí rozbilo 

naslouchátko a ona musí mít puštěnou televizi hodně nahlas. Hlídka ženě doporučila, aby si 

nechala naslouchátko v nejbližší době opravit a pokud bude chtít celou záležitost dále řešit, 

musí tak učinit prostřednictvím přestupkové komise.  

 

Dne 15. 4. 2016 v 20.12 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie 

Příbram žena, že v ulici Jáchymovská v Příbrami VII došlo k fyzickému napadení její 

sousedky. Na místo ihned vyjela hlídka MP a dotazem u poškozené jednadvacetileté ženy 

zjistila, že byla napadena bývalým přítelem, který měl v úmyslu jí vzít dceru. Na základě 

zjištěných skutečností přivolali strážníci hlídku Policie ČR, Obvodního oddělení v Příbrami, 

která si celou věc převzala za účelem dalšího vyšetřování.  
 

 

 

   

  


