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Č.j. 2/2013-MP/PB-TZ                V Příbrami 14. 1. 2013  

 

 Dne 11. 1. 2013 v 21.02 hod. oznámil na služebnu MP Příbram muž, že v Příbrami I, 

na Náměstí T. G. M., vyrušil tři mladíky, kteří se snažili vloupat do domu. Uvedl, že 

jmenovaní byli nakrátko ostříhaní, na sobě měli tmavé teplákové soupravy, a jeden z nich měl 

na hlavě kulicha s vyobrazením anglické vlajky. Dále sdělil, že osoby utíkaly směrem 

k obchodnímu centru Uran. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP. Po příjezdu zjistila, že se 

zde již nachází rovněž hlídka Policie ČR. Hlídka psovodů MP začala provádět kontrolu 

přilehlého okolí – Horní Obory, autobusového nádraží a Plzeňské ulice. Strážník, který v té 

době prováděl hlídkovou činnost v okolí městského úřadu, zahlédl osoby, odpovídající popisu 

oznamovatele, v Jiráskových sadech. Stálá služba MP prostřednictvím kamerového systému 

vyhledala na monitoru shora uvedené osoby a zjistila, že směřují z Jiráskových sadů 

průchodem do Pražské ulice. Dotyční tři mladíci byli posléze zadrženi v Lázeňské ulici. Jejich 

ztotožněním bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku 24, 26 a 34 let. Strážníci následně 

přivolali na místo hlídku policie, které celou věc předali ke konání dalšího vyšetřování. 

 

 Dne 14. 1. 2013 v 01.10 hod. v průběhu pravidelné hlídkové činnosti zahlédli strážníci 

MP na schodech vedle ubytovny Horník, v Příbrami VII, ležícího muže. Jmenovaný byl pod 

vlivem alkoholu a na hlavě měl krvácející tržnou ránu. Hlídka tedy poskytla muži první 

pomoc. Následným ztotožněním dotyčného strážníci zjistili, že jde o dvaašedesátiletého muže. 

Hlídka dále přivolala záchrannou zdravotnickou službu, která shora jmenovaného převezla do 

nemocnice na ošetření. V 01.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu MP zaměstnanec 

urgentního příjmu nemocnice v Příbrami a žádal o doprovod při transportu shora uvedeného 

muže do protialkoholní záchytné stanice. Do nemocnice se neprodleně dostavila hlídka MP a 

po umístění muže na záchytnou stanici se vrátila k plnění dalších pracovních povinností. 
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