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Tuto knihu chci věnovat zdarma všem občanům měst Skuteč, Luže a Proseč.

V případě, že by se našel sponzor nebo patriot, který by chtěl tuto knihu
vydat v několika výtiscích knižně, pro potřeby muzea, knihovny, ale i pro starší
občany, kteří nemají přístup na internet, nebudu si nárokovat žádnou provizi.
Mám jen podmínku, aby byla kniha občanům dostupná zdarma. Vložení reklamy
se nebráním.
Copyright © 2017 (PhDr. Jiří Stuna). Všechna práva vyhrazena.
Pro povolení publikování obsahu z tohoto e-booku pište na (jiri.stuna@skutec.cz)
Nakladatelství: Stuna Jiří, ISBN 978-80-906722-2-2
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O AUTOROVI
PhDr. Mgr. Jiří Stuna
Narodil se v květnu roku 1976 v Pardubicích. V tomto městě
strávil většinu svého dětství. V roce 1987 se na vice jak rok
přestěhoval s rodiči do Špindlerova Mlýna, kde jeho rodiče
spravovali podnikovou chatu Olympia. Po základní škole se
vyučil v Karose Vysoké Mýto oboru autoklempíř. Po vyučení
až do vojny pracoval jako mechanik a později řidič u Správy a údržby silnic
Chrudim. „Vojančil“ v Čáslavi co by starší letecký mechanik na Mig 21 a později
v Pardubicích jako zdravotnický instruktor. Po vojně nastoupil k Podnikové policii
Synthesia a.s. (Expolsia.s.p.) v Pardubicích, jako člen zásahové jednotky.
V roce 1999 se stal strážníkem Městské policie Chrudim a později manažerem
prevence kriminality města Chrudim. Dálkově vystudoval obor bezpečnostně
právní činnost v Trivis- střední škole veřejnoprávní a vyšší odborné škole
prevence kriminality a krizového řízení Praha. V roce 2001 se stal strážníkem
a později velitelem městské policie Skuteč.
V roce 2008 se dal na studia, nejprve vystudoval fakultu managementu obor
řízení územně samosprávných celků, kde získal titul magistra. Následně
absolvoval rigorózní řízení na fakultě sociální práce a získal titul doktora filosofie
v oboru sociální
práce. Zároveň se
studiem
absolvoval
dlouhodobý
psychoterapeutický výcvik dle Carla Rogerse. Své akademické práce zasvětil
výzkumu syndromu vyhoření a posttraumatické stresové poruše u policistů.
Od roku 2014 provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Chrudimi.
V témže roce začal učit na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů
ve Skutči nejprve sebeobranu a později předmět Bezpečnostní a střelecká
příprava.
V roce 2016 se s manželkou a dvěma syny přestěhovali z Chrudimi do Skutče,
kde zrekonstruovali starší rodinný dům. Ve stejném roce byl zapsán na seznam
bezpečnostních expertů Ministerstva vnitra ČR pro oblast - bezpečnost měst
a obcí a psychologie.

Ve Skutči sloužím občanům již šestnáct let a za tuto dobu mi toto město
i jeho občané přirostli k srdci.

Navštivte mé stránky www.rogerian.cz , www.bezpecnostniexpert.cz
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ÚVOD
Vážení občané,
rozhodl jsem se napsat tento almanach, abych přiblížil práci strážníků městské
policie občanům. Občan by mě dle mého názoru vědět, jak je nakládáno s jeho
prostředky a jak efektivně jejich městská policie pracuje. Kniha by měla vyvrátit
některé pověry a předsudky vůči strážníkům. Nejsou zde popsány všechny
zákroky strážníků za období roků 2010-2013, ale zároveň jsem se nesnažil
vybírat jen ty nejzajímavější, aby byla zachována autentičnost naší práce. Kniha
je doplněna dobovými fotkami z archivu Městské policie Skuteč a Městského
muzea ve Skutči.
Od roku 2013 je autorem některých fotografií a článků strážník Tomáš Brokl
(označeno -TB-)
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1.
Z historie Městské policie Skuteč
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Přilba, šavle a obušek skutečských strážníků z dob
první republiky

Foto: Městské muzeum Skuteč

7

Dobové dopisy a úřední záznamy

Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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_______________
Rok 2011
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Střelba v lese
17. 1. 2011
V uplynulých dnech se skutečští strážníci zabývali střelbou v lese na Zbožnově.
Na střelbu a podezřelé vozidlo je upozornili sami myslivci. V současné době již
strážníci znají majitele vozidla z Prahy. Není vyloučeno podezření z pytláctví.

Opilci
17. 1. 2011
Hned několik opilců ohrožujících bezpečnost a plynulost silničního provozu řešili
strážníci v uplynulém období. Rekordmanem je 40 letý muž, kterého strážníci
několikrát odvezli na protialkoholní záchytnou stanici, 2x mu volali rychlou
záchrannou službu a asi 10x ho odváželi domů.

Řídila přes zákaz
Dne 4.1.2011 požádal o spolupráci kriminalista, který byl verbálně napaden
skupinkou Romů. Strážníci se za použití modrého majáku do 4 minut dostavili
do obce Předhradí, kde uklidnili napjatou situaci. Následně bylo zjištěno, že jedna
žena řídila technicky nezpůsobilé vozidlo, ačkoli nikdy nevlastnila řidičský průkaz
a již v minulosti ji byl správním orgánem vysloven zákaz řízení všech motorových
vozidel. Z uvedeného důvodu si případ převzali kolegové z OO PČR Skuteč,
pro podezření ze spáchání trestného činu.

Vloupání do trafiky
Na oznámení od všímavých občanů bezprostředně reagovali skutečští strážníci
dne 12.1.2011. V době od 9:00 hod. do 11:30 hod. neznámý pachatel překonal
uzavřené okno trafiky u Botany, kde odcizil cigarety a žvýkačky. Strážníci zajistili
místo činu a provedli průzkum okolí. Případ byl pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže vloupáním předán kolegům z OO PČR Skuteč.

Rozbil okno u auta
Poškozováním cizí věci se zabývají skutečští strážníci. V noci ze 13. na 14.1.
ve Sládkově ulici zatím neznámý pachatel pravděpodobně lahví od Tuzemáku
rozbil přední okno osobního vozidla Fiat Punto. Žádáme případné svědky,
aby jakékoli informace k případu oznámili na tel.: 731 557 489, případně
anonymně prostřednictvím webu MP (dotazy a připomínky).
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Odchyt makaka Šimpyho
Dne 24.2.2011 v odpoledních hodinách byl vrchní strážník MP Skuteč požádán
záchrannou stanicí Pasíčka o součinnost při odchytu makaka v obci Licibořice.
Na místě zasahovaly další složky IZS. K imobilizaci opice byla použita speciální
narkotizační puška na CO2. První zásah proběhl na zemi, opice byla zasažena
do stehna, zásah byl však neúčinný. Druhý výstřel padl z hasičské plošiny
ve výšce 25 m. Zásah byl úspěšný a opice ve výšce 25m usnula zaklíněna
ve větvích. Díky profesionálnímu zásahu hasičů se dostala plošina do těsné
blízkosti stromu. Tam Šimpyho v poslední chvíli zachytil MVDr. Tabery
se strážníkem Stunou a stáhli ho do plošiny. Ve skutečské ordinaci byl opičák
prohlédnut, přemístěn do bedny a byla mu aplikovaná látka proti sedací.
Záchranáři z Pasíček předali Šimpyho ZOO Olomouc.

Poškozování cizí věci
V sobotu dne 5.3.2011 v ranních hodinách zatím neznámý pachatel úmyslně
poškodil v ulici Dr. Znojemského zaparkované vozidlo Peugeot 205. Skupinka
mladých výrostků po ukopnutí zrcátka pokračovala ulicí Mírovou směrem
na Žáčkův kopec. Staršímu invalidnímu muži tak způsobili škodu 2000Kč.
Za přestupek proti majetku hrozí pachateli pokuta ve výši 15000Kč
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Informace vedoucí k dopadení pachatele oznamte prosím na tel:: 731 557 489
Jelikož se nejedná o první útok na majetek poškozeného a jedná se
pravděpodobně o mstu za napomenutí mládeže, která narušovala veřejný
pořádek, na případu spolupracujeme se službou kriminální policie Chrudim.

Nalezená Heduš
Dne 11.5.2011 byla v místní části Hněvětice nelezena pravděpodobně vyhozená
fenka křížence černé barvy s bílou náprsenkou. Fenka je velmi přítulná je zvyklá
na vodítko i na auto.
Říkáme ji Heduš.

Opilý řidič ujížděl
Dne 28.7.2011 v 10:50 hod. projížděla hlídka MP Skuteč spojnicí mezi Skutíčkem
a Přibylovem. Proti služebnímu vozidlu na úzké komunikaci vyrazilo vozidlo Škoda
Forman v jehož řidiči byl strážníky poznán 47 letý muž, občan Slovenské
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republiky, o kterém se strážníci domnívali, že má vysloven zákaz řízení
motorových vozidel. Řidič nereagoval na výzvy k zastavení a hlídce ujížděl
směrem na Přibylov, kde se i s vozidlem pokusil schovat za jedním z domů. Řidič
hlídce nepředložil platný řidičský průkaz, byl z něho silně cítit alkohol. Odmítl se
podrobit dechové zkoušce na alkohol a tvrdil, že vozidlo neřídil. Vozidlo nemělo
platné povinné ručení. Z důvodu stoupající agrese a počtu přítomných byla
na místo přivolána hlídka OO PČR Skuteč a kriminalista.
Bylo zjištěno, že se řízení bez řidičského průkazu a pod vlivem alkoholu dopouští
opakovaně. Souběh několika dopravních přestupků bude i tentokrát předán
do správního řízení odboru dopravy Mě Ú Chrudim.

Kamerový systém
8. 9. 2011
Městská policie Skuteč v současné době zdarma testuje kamerový systém. Jedná
se o čtyři kamery s nočním viděním. Dvě kamery budou monitorovat dětská hřiště
na sídlišti, jedna kamera umístěna na budově městského úřadu monitoruje
Palackého náměstí a druhá Tylovu ulici. Záznam z kamerového systému bude
archivován po dobu sedmi dnů, v případě zjištění protiprávního jednání bude
záznam vypálen na dvd a poslouží k případnému trestnímu řízení. Velitel Městské
policie Skuteč si může kdykoli záznam z kamer on-line pustit na svém mobilním
telefonu. V případě, že se zkoušený kamerový systém osvědčí a město uvolní
cca 125 000 Kč bude tento zakoupen a výraznou měrou přispěje k ochraně
veřejného pořádku a majetku občanů Skutče.

Kamení na Štěpánově
Dne 30.9.2011 strážníci zajišťovali bezpečnost silničního provozu v zatáčkách
v místní části Štěpánov. Řidič zatím neznámého nákladního automobilu vysypal
ve štěpánovských serpentýnách kamení velkého průměru. Strážníci na místě řídili
dopravu a zajistili úklid vozovky pracovníky SÚS Luže.

Únik provozních kapalin
Dne 30.9.2011 se skutečští strážníci zabývali únikem provozních kapalin
z dodávky v Havlíčkově ulici. V dodávce pochybného technického stavu přespávají
bezdomovci. Únik motorového oleje zajistili zaměstnanci města sorbentem.
Majitel vozidla se bude zodpovídat z přestupku proti životnímu prostředí.
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Vážná dopravní nehoda
Dne 30.9.2011 ve 13:10 hod. obdrželi skutečští strážníci oznámení operačního
důstojníka PČR o vážné dopravní nehodě se zraněním mezi Štěpánovem a Luží.
Strážníci byli na místě do 2 minut, a tudíž byli na místě první. Jeden strážník
odpojil akumulátory vozidel a druhý okamžitě poskytoval první pomoc vážně
zraněnému řidiči. Došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. Brzdná dráha
vozidla v protisměru činila 45m. Zatím co řidič Fábie z nehody vyvázl pouze
s šokem a lehkým zraněním neboť byl připoután, řidič vozidla VW Golf utrpěl
několikanásobnou frakturu stehenní kosti, zranění hlavy a další vážná zranění.
Záchranáři řidiče dvakrát úspěšně resuscitovali a nakonec byl vrtulníkem
převezen do fakultní nemocnice v Hradci Králové.
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Štěně
Dne 6.10.2011 bylo v areálu Mateřské školy Osady Ležáků nalezeno štěně křížence černé barvy,
pohlaví pes.

Nález 5000Kč
Dne 21.10.2011 se na služebnu MP Skuteč dostavil 48 letý poctivý nálezce
ze Skutče, který na silnici v ul. Smetanova zahlédl rozsypanou dámskou
peněženku. V peněžence se kromě osobních dokladů a kreditních karet nacházela
finanční hotovost v celkové hodnotě 4730Kč. Poctivý nálezce peněženku i s jejím
obsahem odevzdal na služebně MP Skuteč. Službu konající strážník
peněženku předal šťastné majitelce z Chrudimi.

Týrání seniorky
31. 10. 2011
Praktický lékař se obrátil na skutečské strážníky s podezřením na fyzické týrání
86 leté seniorky. Strážník při zjišťování skutečného stavu věci zjistil, že žena měla
utéci ze svého domu oknem a schovat se u sousedky. Měla být dlouhodobě
psychicky i fyzicky týraná. Strážník na místě zajistil totožnost zúčastněných,
svědků a bezprostředně na místo přivolal Policii ČR pro podezření ze spáchání
trestného činu Týrání osoby žijící ve společném obydlí.
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6. _________________
Rok 2012
Krásný dopis od pátera Moštěka
přepis:
Skuhrov 11. Února 2012
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Vážení představitelé města!
Právě jsem si v novinách přečetl článek o Vás, jak jste se postarali o bezdomovce.
Srdce mi nad tím zaplesalo, že jsou rozumní a citliví lidé, kteří nekritizují,
ale hned jednají podle nepsaného zákona lidskosti a dle řádu Křesťanského učení.
Snadné je odsuzovat nešťastníka nebo se ho štítit. Jaká to špatnost se to objevuje
v občanech, když sobecky zavírají srdce i dveře před nešťastníkem. Váš čin
je příkladný a povzbudivý. V letech 1953-58 jsem jako katolický kněz působil
na Rané a dobře si pamatuji na Skutečsko, na kraj drsný, ale lid dobrý.
Na kameníky a obuvníky. Pocházím z Moravy a dobře si pamatuji
na hospodářskou krizi let třicátých, tedy za prez. Masaryka. Byla tísnivá
nezaměstnanost, opravdová bída. Ale i v té mizérii lidé byli poctiví, takoví
podvodníci, chamtivci a lumpové nebyli. Víte proč? Ještě žil duch
křesťanství lásky, solidarity a ochoty pomáhat si, ještě nebyl veden boj proti
Bohu a jeho desateru. Teď jsme v rejži, ale Vy jednáte jako Vaši předkové.
Děkuji Vám. Bůh Vám žehnej.
Páter Jaroslav Moštěk, 582 41 Skuhrov.
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IPA
Strážníci Městské policie Skuteč se od 1.3.2012 stali plnohodnotnými
členy mezinárodní policejní asociace - IPA.

Zavázali se tak, kromě jiného, řídit heslem IPA: SERVO PER AMIKECO - Služba
přátelstvím.
International Police Association (IPA) je mezinárodní organizace, jejíž členové
jsou současní či bývalí policejní pracovníci bez rozdílů hodnosti. Je to největší
mezinárodní sdružení policistů, které má přes 400 000 členů v jednotlivých
národních sekcích 63 zemí světa.
Česká sekce vznikla na ustavujícím kongresu v Kozí
dne 6.11.1992 byla Česká sekce IPA uznána v Rio de Janeiru.

dne

21.3.1992,

IPA poskytuje různé společenské vyžití na individuální nebo rodinné úrovni –
jedná se o výlety, dovolené, sportovní události, soutěže a výměnné pobyty. IPA
také pořádá semináře o tématech mající vztah k policejní praxi. Pokud se členové
IPA účastní těchto akcí, tak si mohou najít nové přátele, dozvědět se něco
o policistech z jiných zemí, jejich kultuře a odborné praxe, případně mohou získat
pomoc při cestování a následném ubytování v zahraničí. Pro bývalé policisty
nabízí IPA další příležitost, jak zůstat v kontaktu s bývalými kolegy z práce.
Zdroj a další info: www.ipacz.cz
Jedná se o prestižní záležitost, kdy se čeští strážníci městských policií
po 20
letech
své
existence
vedle
příslušníků
Policie
ČR
stali plnohodnotnými členy mezinárodní policejní rodiny.
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Dopravní nehoda
Dne 8.3.2012 od 8:15 hod. skutečští strážníci asistovali- řídili dopravu u dopravní
nehody na obchvatu. Zraněná řidička byla RZS převezena do Chrudimské
nemocnice

Dopravní nehoda
Dne 4.4.2012 v ranních hodinách nezajistil řidič dodávkového vozidla Renault své
vozidlo proti pohybu. Toto se samovolně rozjelo ze spodní části Palackého nám.,
pokračovalo ulicí Smetanovou, kde poškodilo několik omítek domů, narazilo
do zaparkovaného vozidla Škoda Fábia, které posunulo několik desítek metrů
až na pouťové atrakce, na kterých se naštěstí nikdo nenacházel. Dodávkové
vozidlo pokračovalo z kopce, prorazilo kovové zábradlí a zastavilo se až o zeď
kostela "Špitálku". Při hrůzně vypadající dopravní nehodě byla pouze lehce
zraněna jedna chodkyně. Vozidlo bylo více než tři hodiny vyprošťováno těžkou
technikou. Strážníci MP Skuteč po celou dobu usměrňovali v místě nehody provoz.
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Vyhazoval pneumatiky- zadržen při činu
Dne 10.4.2012 ve 20:47 hod. zadrželi skutečští strážníci při činu 25 letého muže
z Proseče, který ve Skutči v ul. Zvěřinova před sběrným dvorem vyhazoval staré
pneumatiky. Přestupce po telefonické poradě se svým právníkem souhlasil
s blokovou pokutou 1000Kč, která mu byla na místě uložena. Ve správním řízení
totiž za přestupek proti veřejnému pořádku - ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa hrozí pokuta až ve výši 50 000Kč.

Nezletilá kradla
Dne 23.5.2012 ve 13:50 hod. byli skutečští strážníci přivolání do Diskontní
prodejny ve Skutči ke krádeži slunečních brýlí v hodnotě 149 Kč.
Prodavačka požádala o rychlý příjezd hlídky, neboť se 14 letá dívka
s prodavačkou fyzicky přetahovala o telefon a ta se obávala případného napadení.
Po ztotožnění byla nezletilá předána zákonnému zástupci. Nezletilá pachatelka
svým jednáním naplnila skutkovou podstatu přestupku proti majetku dle § 50
odst.1, pís.a), zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Z důvodu nedosažení věku
trestní odpovědnosti byl případ předán k dalšímu opatření Orgánu sociálně právní
ochrany dětí Města Chrudim.

Postřelená fenka
Strážníci MP Skuteč prošetřují případ ze dne 4.6.2012 kdy ve večerních hodinách
byla vzduchovkou postřelena roční fenka Jackrussel teriéra. Fenka utrpěla střelné
poranění pravé zadní tlapky. Následně byla majitelkou převezena k ošetření
do Veterinární ordinace v Chrasti. Ošetřující lékař střelné poranění potvrdil.
Strážníci již znají jméno podezřelého muže. Případ bude předán odboru Životního
prostředí Mě Ú Chrudim pro podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany
zvířat proti týrání.
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Nalezené jízdní kolo
Dne 11.6.2012 bylo ve Skutči naproti vlakovému nádraží nalezené zánovní,
dámské jízdní kolo zn. Camporello

Nalezená taška s nákupem
V pátek 22.6.2012 ve 14:00 hod. byla ve Skutči na Palackého nám.,
před řeznictvím Oldřich Čejka nalezena barevná igelitová taška s těmito věcmi:
4 rohlíky, zavináče (37,60,-Kč), 3 lahvová piva Gambrinus 12°, 2L Pet lahev
s vínem "Hradní holka"
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Kde měříme?
27. 6. 2012
Velitel MP Skuteč por. Lic. Jiří Stuna zavádí novou informační službu o čase
a místě měření rychlosti vozidel Městskou policii Skuteč. Chce tak zdůraznit
preventivně- výchovný význam měření rychlosti vozidel a navýšit návštěvnost
webových stránek MP Skuteč. Na webových stránkách nabízíme např. psy
k adopci, nalezené předměty a spolupracujeme s veřejností při získávání
informací. Chceme také jednoznačně vyvrátit fámy typu: "Oni měří ve křoví, hned
za značkou, oni mi dali pokutu za 52 km/hod" a podobně.
Vzhledem k tomu, že MP Skuteč má na starosti měření rychlosti na více jak
třetině okresu Chrudim, jsou tyto aktuální informace užitečné pro široké okolí.

Pronásledování motorkáře
Dne 10.7.2012 v 19:30 hod. při hlídkové činnosti vozidlem , na obchvatové
komunikaci v blízkosti Tesca, strážníci zahlédli osádku modrého motocyklu jehož
spolujezdec neměl na hlavě ochrannou helmu. Řidič nereagoval na signál stůj
na vozidle ani na modrý maják, místo toho zrychlil. Řítil se značnou rychlostí
a předjížděl na podélné čáře souvislé. Strážníci osádku motocyklu dojeli
až na Palackého nám. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že podezřelý řidič
nevlastní řidičský průkaz příslušné skupiny a motocykl neměl platné pojištění.
Strážníci vyslechli podezřelé, svědky a věc předali do správního řízení
na Mě Ú Chrudim.

Agresivní zelinář "z Moravy"
Dne 13.7.2012 v dopoledních hodinách prověřoval strážník MP opakované
stížnosti na prodejce zeleniny. Osádka vozidla měla v minulém období zanedbat
povinnost úklidu po svém prodejním místě a neplatit poplatky za zábor veřejného
prostranství. Poplatek za zábor veřejného prostranství neměli zaplacený
ani tentokrát, strážník projevil dobrou vůli a místo pokuty poslal prodejce
poplatek uhradit. Zároveň je upozornil na povinnost úklidu. V dodávkovém vozidle
vpředu na sedadle řidiče seděl robustní muž, který začal nadávat, že do takové
„prdele“ už jezdit nebude". Strážník s ním souhlasil, že bude lepší,
když s takovým to chováním do Skutče jezdit nebude. Muž začal strážníkovi
nepublikovatelně nadávat. Ten muže vyzval k prokázání totožnosti. Muž reagoval
slovy: "Nic ti neukážu, nic ti nedám jdi do pr..." Strážník zopakoval
výzvu se slovy "jménem zákona" Ani na tuto výzvu strážníka muž nereagoval
a zeptal se strážníka, jestli chce přes „držku“. Strážník agresorovi doporučil,
aby toto nezkoušel. Muž prudce vyskočil z vozidla proti strážníkovi, který byl
26

nucen vyndat donucovací prostředky, ve vzdálenosti asi 50 cm od strážníka
se však zastavil a pouze sprostě nadával. K fyzické konfrontaci tak nedošlo.
Taktika zákroku neumožňovala muže předvést, tak byla na místo strážníkem
přivolána hlídka OO PČR Skuteč. Do příjezdu hlídky muž ještě verbálně napadl
druhého prodejce. Nadávky agresora byly nepublikovatelné. Po zjištění totožnosti
byl případ předán Komisi k řešení přestupku při Mě Ú Skuteč pro podezření
ze spáchání souběhu přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému
soužití. Klamání spotřebitele, kdy zboží údajně z Polska vydávané za zboží
z Moravy se strážníkům prokázat nepodařilo. Agresor z Rychnova nad Kněžnou
se nenechal uklidnit, ještě hodinu po řešení jeho protiprávního jednání,
opakovaně volal ze skrytého čísla strážníkovi, kterému vyhrožoval. Podle svědků
vykřikoval, že si na strážníka najme Rusy. V každém případě ve Skutči mu již
prodej umožněn nebude.

Poctivá Romka
Případ se kterým se strážníci setkávají velmi rádi řešili dne 17.8.
2012 ve večerních hodinách. Slečna romského původu kontaktovala strážníka
hlídkujícího na Palackého nám. ve Skutči s tím, že v ulici Smetanova nalezla
peněženku s finančním obnosem a doklady. Společně se strážníkem prohlédli
obsah peněženky, ve které se kromě osobních a profesních dokladů nacházela
i částka 4400Kč. Strážník kontaktoval šťastného majitele. Ke ztrátě dokladů došlo
po nákupu v místním supermarketu, kdy si majitel peněženku položil na střechu
svého auta, zapomněl na ni a ve zmiňované ulici mu ze střechy vozu upadla. Měl
však ohromné štěstí, že narazil na slušného člověka. Kromě občanského
a řidičského průkazu, zde měl i řadu profesních osvědčení, platební karty apod.
S velikou radostí se snažil majitel peněženky předat poctivé nálezkyni nálezné,
která ho však odmítala a tak ji ho musel doslova vnutit. Kromě peněz mu totiž
ušetřila velké starosti s doklady.

Krádež vodky
Dne 6.9.2012 v 9:30 hod. byl strážník MP Skuteč telefonicky vyrozuměn o krádeži
v prodejně Diskont ve Skutči. 25 letý muž z Českých Budějovic zde ukryl lahev
vodky v hodnotě 99Kč pod bundu a následně prošel pokladnou bez zaplacení.
Zloděj po poučení uvedl, že byl na návštěvě u kamaráda v Hlinsku, došly mu
peníze a tak chtěl lahev vodky ukrást, zpeněžit a utržené peníze použít na cestu
do zaměstnání v Praze. Strážník ověřil, zdali se muž nenachází v databázi
hledaných osob a zdali nebyl v posledních třech letech soudně trestán
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za majetkovou trestnou činnost. Následně strážník zloději udělil blokovou pokutu
na místě nezaplacenou ve výši 1000 Kč.

Mrtvý muž
ne 2.10.2012 v 10:30 hod. byl strážník složkami IZS požádán o součinnost
při odchytu psa plemene Zlatého retrívra u muže v bezvědomí. Zásah byl
proveden u rybníků v katastru obce Havlovice. Strážník se na místo dostavil
neprodleně za použití VOAZ (modrý maják). Pes nechtěl k pánovi pustit posádku
rychlé záchranné služby. Byl nakonec odchycen na vodítko bez použití
narkotizačních látek. Muž byl však již mrtvý.

28

7. _________________
Rok 2013
29

Vandalismus
První pracovní den roku 2013 se skutečští strážníci zabývali poškozováním cizí
věci nebo chcete-li vandalismem. Tohoto jednání se dopustili zatím neznámí
pachatelé dne 31.12.2012 v 00:15-00:30 hod. v ulici Družstevní ve Skutči. Svoji
sílu si dokazovali vyvrácením dopravní značky zpomalovací práh a ohnutím
značky konec obytné zóny a zpomalovací práh. Toto jim však nestačilo, a tak
museli ještě alespoň ulomit dvě větve okrasného stromu. Jejich počínání však
pozoroval z okna kolega - strážník v tu dobu mimo službu. Zmapoval rozsah
škod, vozidlo, kterým se pachatelé pohybují, popis osob i směr pohybu. V tuto
dobu mají již strážníci k dispozici videozáznam obou mladíků i jméno majitele
vozidla, jimž se pachatelé pohybují. Přesto, že pachatelé posílení alkoholem
nejsou místní je jejich ztotožnění jen otázkou několika málo hodin. Celková škoda
byla odhadnuta na 4000Kč. Občané mohou strážníkům pomoci zhlédnutím
videozáznamu pachatelů na služebně MP Skuteč, Palackého nám. 133
(budova Mě Ú) v druhém patře. Případní další svědci se mohou obrátit
na tel.: 731 557 489.

Záchrana zvířat Skutíčko
Dne 22.3.2013 v 8:20 hod. přijal strážník MP Skuteč oznámení od občanky místní
části Skutíčko, že v jednom domu, který přibližně před týdnem obývali Romové
byl dvěma řetězy přivázaný vyhladovělý pes, kříženec hnědočerné barvy. Psa
místní občané ze řetězu odvázali a dali mu nažrat, údajně má být v opuštěném
objektu uzavřena i kočka. Obyvatelé dům opustili a psa v objektu nechali
bez žrádla a uvázaného.
V tuto chvíli se nejedná o nebezpečí z prodlení. Strážník se pokusí kontaktovat
majitele objektu a případně dojde k odchytu, v současné době již volně
pobíhajícího psa a jeho převezení do útulku. Strážník rovněž prověří, zda-li se
v objektu nacházejí další zvířata. Akce fyzicky začne okolo 12:00 hod. neboť
v tento okamžik má strážník ještě jiné úkoly a chce vyčkat na spolupráci
s oznamovatelkou, ke které má pes již důvěru a nebude tak nutné z důvodu
plachosti používat imobilizační látky. Jak zákrok dopadl, vás budeme informovat.
11:50 hod.
Strážník zjistil majitele objektu, vyrozuměl ho a ten dům prohlédl a zabezpečil.
Pejsek byl strážníkem odchycen na návsi, byl přivázán řetězem a drátem,
k osvobození bylo nutné použít kleště. Pes kromě vyhladovění nejeví známky
zranění, není ani podvyživen. Dostal granule, vodu a v 15:00 hod pojede
do útulku v Podlišťanech neboť skutečský útulek je v současné době ve výstavbě.
Strážníci ještě provedou šetření vedoucí k odhalení pachatele (majitele) a případ
30

oznámí pro podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání
příslušnému správnímu orgánu.

Záchrana staré paní
Dne 9.5.2013 v 10:30 hod. se na strážníka MP Skuteč osobně obrátila pracovnice
Charity, že od dnešního dne od 9:00 hod. se nemůže dostat ke své klientce, které
je 86 let a je vážně nemocná (diabetes, kardiologické onemocnění) a že má
obavu o její zdraví a život. Na místo se neprodleně za přítomnosti pracovnic
Charity dostavil vrchní strážník Lic. Jiří Stuna. Jednalo se o rodinný dům v ulici
Vítězslava Nováka ve Skutči. Oknem do ložnice bylo vidět, že seniorka leží
v nepřirozené poloze na zemi, nekomunikuje, ale hýbe se. Strážník
prostřednictvím tísňové linky 155 na místo přivolal RZP Skuteč. Rozhodl se využít
svého oprávnění dle §16, zákona o obecní policii k otevření bytu neboť byla
důvodná obava, že je ohroženo zdraví a život osoby.
Strážník zjistil možné přístupy do domu za vzniku co nejmenších škod. Nakonec
se rozhodl za použití teleskopického obušku rozbít 1/2 vnitřního okna (vnější
dvoudílné bylo otevřené) a okno otevřít zevnitř kličkou. Oknem vlezl do kuchyně
a následně do ložnice k nemohoucí ženě. Při lezení oknem došlo k drobné
krvácející, řezné ráně na prsteníku pravé ruky strážníka. Strážník otevřel
uzamčené vchodové dveře, kterými se do domu dostali pracovnice Charity. Ženě
byla podána voda se šťávou. Následně se na místo dostavili záchranáři RZP
Skuteč, kteří zajistili odbornou první pomoc a paní převezli na interní odd.
Chrudimské nemocnice.
Strážník zajistil tel. vyrozumění dcery nemocné paní.
Dům byl zajištěn.
MP Skuteč provede namátkovou kontrolu domu po dobu hospitalizace majitelky.
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Dobrá spolupráce s maminkami
O tom, že si zánovního dětského hřiště v ulici Sládkova lidé váží, svědčí i velmi
dobrá spolupráce skutečských maminek s městskými strážníky. Maminky hřiště
hlídají, aby zůstalo zachovalé a čisté pro jejich ratolesti a veškeré nešvary hlásí
strážníkům. Stejně tomu bylo i 14.5.2013 v 8:20 hod. kdy díky dobré spolupráci
byli v přístřešku na zmiňovaném hřišti přistiženi dva osmnáctiletí výrostci, kteří
tam kouřili a popíjeli alkohol. Mladíci byli poučeni o tom, že porušují provozní řád
hřiště, za což mohou dostat pokutu, po ztotožnění museli místo uklidit a opustit.

Dopravní nehoda 25.5.2013
Dne 25.5.2013 byla hlídka MP Skuteč operačním důstojníkem PČR požádána
o spolupráci při dopravní nehodě pod Přibylovem. Jednalo se o dopravní nehodu
osobního automobilu Ford Eskort. Ve vozidle byla zraněna těhotná řidička a lehce
zraněný nezletilý spolujezdec. Strážníci na místě zajistili totožnost zúčastněných
a svědků a do příjezdu skupiny dopravních nehod na místě řídili dopravu.
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Kontroly psů
Městská policie Skuteč se v následujícím období zaměří na kontroly poplatků
ze psů. Na ulici tak budou kontrolovat průvodce psa a své záznamy porovnají
s evidencí Mě Ú Skuteč. V případě, že zvíře nebude na úřadě evidováno, strážníci
věc vyřeší blokovou pokutou nebo postoupí Komisi k řešení přestupků při Mě Ú
Skuteč, kde za nepřihlášení psa hrozí jeho majiteli pokuta až do 30 000Kč.
Nově lze odpustit poplatek až na dobu čtyř let osobě, která si psa odchyceného
Městskou policii Skuteč adoptuje. Povinnost psa nahlásit (evidovat) na Mě Ú však
zůstává.

Ohrožení pod vlivem návykové látky
Při obchůzkové činnosti na Palackého náměstí ve Skutči zahlédl dne 7.6.2013
ve 13:08 hod. vrchní strážník MP Skuteč modrou Škodu Felicii, jejíž řidička
si počínala krajně podezřele. Při odbočování na placené parkoviště vjela
na chodník a při parkování u parkovacího automatu asi třikrát popojela dopředu
a dozadu přičemž najížděla na hranu chodníku. Řidička z vozidla vystoupila,
aby si zakoupila parkovací lístek, v tu chvíli stála asi 1,5 metru od strážníka z její
očí a výrazu tváře strážník pojal podezření, že je žena intoxikovaná. Když usedala
zpět do vozidla, ucítil strážník alkohol. 39 letá žena nastartovala a snažila se
odjet, v tom ji však již strážník zabránil a vyzval k prokázání totožnosti. Strážník
na místo přivolal hlídku OO PČR Skuteč. Při dechové zkoušce ji bylo naměřeno
1,76 promile alkoholu v dechu. Případ si pro podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky převzala hlídka OO PČR Skuteč k dalšímu
opatření. Při vystupování z vozidla žena vozidlo nezajistila proti pohybu a to se
samovolně rozjelo na vozidlo Policie ČR. Střetu, kterému chybělo max. 10 cm
duchapřítomně policista zabránil silou vlastních paží.

Dopravní nehoda
Dne 11.7.2013 od 13:40 hod. do 14:30 skutečský strážník usměrňoval provoz
u dopravní nehody motocyklu s osobním automobilem v ulici Heydukova. Nehoda
se naštěstí obešla bez vážného zranění.
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Týrání psa a možné ohrožení zdraví dítěte
Dne 31.7.2013 v 18:18 hod. se na skutečské strážníky telefonicky obrátila žena,
která je upozornila na to, že u samoobsluhy v ulici Smetanova je několik hodin
uvázaný pes v zuboženém stavu. Strážníci na místě skutečně psa zajistili. Jedná
se o staršího křížence černé barvy. Pes je slepý, má silný žlutozelený výtok z očí
je silně zablešený a zasvrabený, u konečníku má krvácející vyvřezlý výstupek
(zřejmě nádor). Zvíře bylo silně dehydrované a vyhladovělé, zřejmé známky
podvýživy však nejevilo. Strážníci zjistili, že byl na místě uvázán nejméně pět
hodin.
V 19:15 hod se na strážníky telefonicky obrátila svědkyně s tím, že zvíře hledá
silně opilá, zapáchající žena a uvedla popis osoby a přibližné bydliště.
Přesto, že strážníci zjistili majitelku psa, rozhodli se zatím zvíře nevydat, dokud
jej nevyšetří veterinární lékař Krajské veterinární správy Chrudim. V případě
potvrzení týrání zvířete bude případ předán k dalšímu šetření Policii ČR.
Strážníci rovněž vyrozumí orgán péče o rodinu a dítě (OSPOD Chrudim) neboť
v bytě se zvířetem žije malé dítě a je důvodné podezření na ohrožení jeho zdraví
(zoonózy).
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Nenechavý táborník
Dne 5.8.2013 ve 12:50 hod. se na strážníka telefonicky obrátil provozovatel
obchodu na Palackého nám. ve Skutči s tím, že ve svém obchodě chytil
nezletilého chlapce, který si schoval do batohu diář s imitací kůže v hodnotě 19Kč
a chystal se z obchodu bez zaplacení odejít. Strážník na místě zjistil chlapcovu
totožnost, a jelikož byl na dětském táboře v nedaleké obci, chlapce předal
oddílovému vedoucímu. Jelikož se přestupku krádeže dopustil trestně
neodpovědný pachatel, bude případ odložen a vyrozuměn místně příslušný orgán
péče o rodinu a dítě. Zboží bylo neporušené vráceno do prodeje.

Místo bot si odnesla modřiny
Dne 12.8.2013 v 15:50 hod. se na služebnu MP Skuteč dostavila silně rozrušená
58 letá žena, která uvedla, že byla před pěti minutami fyzicky napadena občanem
vietnamské národnosti v nedalekém obchodě na Palackého nám. ve Skutči. Paní
se snažila reklamovat boty v hodnotě 145 Kč, přičemž ji měl muž nejprve slovně
a poté i fyzicky vyhazovat z obchodu. Tímto jednáním způsobil ženě otlaky
(modřiny) na obou pažích. Službu konající strážník zjistil totožnost poškozené
a zašel s ní do obchodu k identifikaci pachatele. V obchodě se prodavačky snažili
podezřelého nejprve zapírat, nakonec se ale v obchodu objevil. 57 letý muž
se k ženě choval agresivně i v přítomnosti strážníka, přesto že byla v prostoru
určeném pro zákazníky v provozní době, opětovně ji chytil za paži a snažil se ji
z obchodu vytlačit, se slovy "to můj dům"! V tom mu však strážník zabránil
a důrazně mu domluvil. Vietnamec v přítomnosti dalších zákazníků křičel, "to není
dobrá paní a policie hovno".
Poškozená byla strážníkem poučena, že spor ohledně reklamace bot je občanskoprávním sporem a v případě, že se s provozovatelem nedohodnou, musí se
obrátit s žalobou k příslušnému soudu. Dále ji bylo doporučeno vyhledat lékařské
ošetření s popisem rozsahu zranění.
Strážník případ předal pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití k dalšímu projednání Komisi k řešení přestupků při Mě Ú Skuteč.
Za drobné ublížení na zdraví a jiné hrubé jednání tak útočníkovi hrozí pokuta
až do výše 20 000Kč.
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Rychlost
13. 8. 2013
POZOR v Jiráskově ulici je obytná zóna!
Vozidla zde mohou jet max. 20km/hod.

Tato řidička v případě, že nebyla v posledních 12 měsících za stejný přestupek
projednána dostane pokutu 2500Kč + 3 body do bodového hodnocení
řidičů. V případě recidivy přijde o řidičský průkaz.

Pomůžeme pánovi a jeho pejskům?
Dne 25.8.2013 v 11:15 hod. se na strážníka v době jeho dovolené obrátila
pracovnice Chrudimské nemocnice s tím, že k nim byl záchrannou službou
přivezen 69 letý muž z Raspenavy, toho času bydlící ve Skutči, který má
v nájemním bytě dva psy. O psy se nemá kdo postarat. Muž nemá ve Skutči
příbuzné, ani přátelé. Přesto, že nejbližší možná pracovní doba MP Skuteč je až
v pondělí odpoledne. Je strážník ochoten svoji dovolenou přerušit a psy v domě
odchytit. Problém nastává v tom, že jediná možnost je psy umístit do útulku
(jsou-li volná místa). Za útulek se však platí okolo 92 Kč za psa a den, v našem
případě tedy cca 184 Kč denně. Tato částka je účtována majiteli psa (vlastnictví
zavazuje- povinnost majitele). V současné době nikdo neví, jak dlouhá bude
hospitalizace pána, ale rozhodně může majitele psů- seniora dostat
do nepříjemné finanční situace.
MP Skuteč nabízí pomoc kromě odchytu v podobě dočasného odchytového kotce
MP v prostoru bývalých uhelných skladů (za záchrankou). Situace je však taková,
že je jeden strážník v dlouhodobé pracovní neschopnosti a druhý má omezenou
pracovní dobu a tento týden si rovněž zajišťuje lékařské vyšetření. Hledáme proto
dobrovolníka/y nejlépe ze Skutče, který by byl ochoten psy vyvenčit a nakrmit
(majiteli by se účtovaly pouze granule).
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Chcete-li se podílet na dobrém skutku, jste spolehliví a máte dobrý vztah
ke psům, kontaktujte prosím velitele MP Mgr. Jiřího Stunu na tel.: 731 557 489

Luže a Proseč
Od června roku 2013 rozšířila Městská policie Skuteč na základě veřejnoprávní
smlouvy mezi městy Skuteč, Luže a Proseč svoje působení i na území uvedených
obcí. Od této doby slouží MP Skuteč více jak 10 000 občanů a působí na území
o rozloze více než 100 km2. Tato změna si vyžádala přijetí nových strážníků.

Zleva: npor. Mgr. Jiří Stuna- velitel MP, Pavel Novotný – starosta Skutče, Radek
Zeman - starosta Luže, Jan Macháček - starosta Proseče, strž. Marek Slezák,
strž. Miroslav Štorek, strž. Radek Sapieta, strž. Tomáš Brokl, strž. Josef Vancl

Opilý motorkář bez řidičáku + první pomoc
Dne 4.9.2013 v 17:40 hod. v Proseči zastavila hlídka skutečských strážníků
podezřelého 36 letého řidiče motocyklu. Motocykl čínské výroby o obsahu
125 ccm neměl registrační značky, řidič nevlastnil žádný řidičský průkaz a navíc
nadýchal 0,9 promile alkoholu. Souběh několika přestupků předali strážníci hlídce
OO PČR Skuteč.
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Několik málo minut po té co hlídka OO PČR Skuteč odvážela motorkáře k odběru
krve, hlásil operační důstojník Policie ČR žádost o prověření 74 leté ženy
z Podhořan u Nových Hradů. Seniorka nezvedala telefon příbuzným a ti měli
obavu o její zdraví a život. Na žádost operačního důstojníka vyjela hlídka
skutečských strážníků za použití modrého majáku mimo svůj katastr
do Podhořan. V domě nalezli seniorku se zlomeninou krčku nohy, po poskytnutí
první pomoci předali paní přivolaným záchranářům, kteří ji odvezli do nemocnice.
Po splnění úkolu se strážníci přemístili sloužit do Luže.

Havárie nákladního automobilu
Dne 12.9.2013 v 13:35 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že na pozemní
komunikaci č. 358 při výjezdu z města Skuteč na obec Lažany došlo k havárii
nákladního automobilu, kdy řidič při vjíždění do zatáčky sjel návěsem do příkopu
při PK, kde uvízl. Na místo se dostavila hlídka MP, na místě dále přítomna
jednotka SDH Skuteč, HZS Hlinsko a hlídka PČR OOP Skuteč. Hlídka MP na místě
prováděla kyvadlové řízení dopravy a následně při vyprošťování návěsu byl
obousměrně zastaven provoz.
Vlivem havárie nedošlo k žádným škodám na majetku třetích osob
ani ke zraněním. Provoz na komunikaci byl obnoven téhož dne v 14:45 hodin. -TB-

Foto:-TB-
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17.9.201 - denní služba
Dne 17.9.2013 v 08: 15 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v obci Luže, kdy si na nám. plk. Josefa Koukala povšimla volně
pobíhajícího psa bez majitele. Z tohoto důvodu byl pes odchycen. Ve věci bylo
provedeno strážníky šetření, kterým byla zjištěna majitelka psa. Této byl pes
následně předán, kdy jí byla udělena bloková pokuta za porušení obecně závazné
vyhlášky obce.
Téhož dne v 08:40 hodin bylo hlídkou přijato oznámení o vozidle, které již dva
roky stojí na parkovišti v ul. Družstevní v obci Luže. Na místě bylo provedeno
šetření, kdy byla zjištěna majitelka vozidla (autovraku) a tato byla ústně vyzvána
k jeho odstranění.
Následně bylo v 10:40 hodin přijato oznámení, že na prostranství před hřbitovem
v k.o. Bělá, se nachází odstavené vozidlo. Jelikož se uvedené vozidlo na místě
nachází již od soboty, po komunikaci s PČR bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo
osoby podezřelé z přestupku řízení pod vlivem návykové látky. Na uvedenou
osobu hlídka dostala kontakt, kdy jej telefonicky vyzvala k odstranění vozidla.
Téhož dne v 13:15 hodin bylo hlídkou MP přijato oznámení, že před ZŠ
Komenského ve Skutči se nachází neznámý muž, který oslovuje nezletilé.
Na místo ve 13:17 hodin dostavila hlídka MP, kdy uvedený muž se zde již
nenacházel. Následně bylo provedeno šetření, kterým bylo zjištěno, že se jedná
o osobu, která je neškodná a je pouze nadmíru komunikativní. Věc prozatím
nebyla kvalifikována jako žádný přestupek ani trestný čin, kdy ve věci nadále
probíhá šetření. -TB-
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Kontrola opuštěných nemovitostí
19. 9. 2013
V rámci běžné hlídkové činnosti se hlídky Městské policie Skuteč soustředí
na kontroly opuštěných nemovitostí v katastrech pověřených obcí, a to z toho
důvodu, že se do těchto míst stahují osoby bez domova. Provedenými kontrolami
byly již na několika místech zjištěny osoby bez domova (např. autobusová
zastávka Proseč- Paseky), kdy tyto osoby byly z místa vykázány. Na dalších
místech byl zřejmý výskyt osob dle odpadků, dopitých lahví či výkalů, ale tyto
osoby zde zastiženy nebyly.
Vstup některých nemovitostí (např. rekonstruovaný RD v Luži) byl po dohodě
s majitelem označen páskou "zákaz vstupu", kdy případné porušení bude
kvalifikováno jako přestupek a bude s osobami řešen dle platných zákonných
norem.
Uvedené kontroly budou namátkově nadále pokračovat. -TB-

Foto: -TB-

Projekty dovolená a senior
20. 9. 2013
Městská policie Skuteč opět představuje projekt dovolená, kdy po vyplnění
krátkého dotazníku bude hlídka MP namátkově a bezplatně kontrolovat vaši
nemovitost v době vaši nepřítomnosti.
Projekt senior, kdy po vyplnění dotazníku (kontakty na příbuzné, diagnózy,
léky) provede hlídka bezplatně kontrolu seniora v případě dovolené příbuzných
nebo na jeho vlastní žádost.
Projekty samozřejmě platí i pro občany města Proseč a Luže.
Jsme zde pro Vás!
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Řízení pod vlivem alkoholu - Luže
Dne 21.9.2013 v 00:20 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Luže, kdy si povšimla na nám. Josefa Koukala dvou osob, jak
vycházejí z restaurace Vídeň, nastupují do vozidla Mercedes a odjíždí. Hlídka
vozidlo následovala a v ulici Husova jej předepsaným způsobem zastavila. Již
při první komunikaci s řidičem bylo zjevné dle zápachu z úst, že požil před jízdou
alkohol. Z tohoto důvodu byl podroben orientační dechové zkoušce, která byla
s pozitivním výsledkem 0,785 promile alkoholu v dechu.
Následně byla hlídkou MP na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala -TB-

Foto: -TB-

Účast na dni dětí- Proseč Pasíčka
Dne 21.9.2013 se dostavila hlídka na pozvání záchranné stanice Pasíčka
na dětský den, který byl pořádán na louce u záchranné stanice Proseč- Pasíčka.
Na místě již probíhaly ukázkové akce jednotek SDH, záchranné služby, celní
správy atd.. Hlídka MP Skuteč předvedla ukázky zákroku proti nebezpečnému
pachateli, taktiku zákroku při poutání a donucovací prostředky.
Dále měli děti i rodiče možnost prohlédnout si výstroj a výzbroj strážníků
MP Skuteč, kdy jim k tomuto byl poskytnut odborný výklad.

Oznámení o poškození majetku - Česká Rybná
Dne 21.9.2013 v 14:30 hodin bylo oznámeno občanem obce Česká Rybná,
že minulý týden v sobotu mu na soukromý pozemek (louku, les) vjelo několik
terénních vozidel, čímž došlo k poškození daných lokalit. Na místo se dostavila
hlídka MP Skuteč, kdy provedeným šetřením bylo zjištěno, že škoda na poškození
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přesahuje částku 5.000,- Kč. Z tohoto důvodu byl poškozený poučen o oznámení
věci na místně a věcně příslušné oddělení Policie ČR.

Dopravní nehoda - Přibylov
Dne 21.9.2013 v 15:50 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že došlo k havárii
OA Ford na pozemní komunikaci mezi obcemi Skuteč a Přibylov, kdy OA sjelo
z krajnice komunikace a otočilo se přes střechu na kola. Na místo se dostavila
hlídka MP, kdy bylo zjištěno, že vozidlo je již majitelem vyproštěno na PK a že se
havárie obešla bez zranění. Řidiči byla provedena orientační dechová zkouška
ke zjištění hladiny alkoholu v dechu, která byla s negativním výsledkem. Jelikož
nedošlo k žádným zraněním a ke škodám třetím osobám, po ztotožnění řidiče
hlídka místo opustila. Příčinou nehody byla dle šetření na místě uvolněná krajnice
pozemní komunikace.

Noční výlet mladistvých po Skutči
Dne 22.9.2013 v 01:30 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Skuteč, kdy si na křižovatce ulic Tomáškova a Heydukova povšimla
dvou osob, které při spatření služebního vozidla začaly utíkat ulicí Heydukova
ve směru na Lažany. Pro toto podezřelé jednání se je hlídka rozhodla
zkontrolovat, kdy je dojela a vyzvala k prokázání totožnosti. Jaké bylo pro hlídku
MP překvapení, když v osobách byli ztotožněni dva teprve čtrnáctiletí mladíci.
Na dotaz hlídky proč utíkali, před služebním vozidlem chlapci odpověděli,
že rodiče o jejich nočním výletu nevědí a proto se báli, aby z toho neměli průšvih.
Z důvodu jejich nízkého věku hlídka předala mladíky jejich zákonným zástupcům,
a to téhož dne v 01:45 hodin.

Řízení pod vlivem alkoholu - Skuteč
Dne 22.9.2013 v 02:00 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost na Palackého nám. ve Skutči, kdy si povšimla, jak z ulice Heydukova
vjíždí na Palackého nám. vozidlo Škoda Felicia. Toto vozidlo následně vjelo
do jednoho z průjezdů na náměstí, který však je osazen zákazovou značkou B1zákaz vjezdu všech vozidel. Pro podezření z přestupku se hlídka vozidlo rozhodla
zastavit, kdy při následném jednání s řidičem byl z jeho úst cítit zápach alkoholu.
Z tohoto důvodu byla u řidiče provedena orientační dechová zkouška, která byla
s pozitivním výsledkem 0,437 promile alkoholu v dechu. Na místo byla hlídkou MP
následně přivolána hlídka OOP ČR Skuteč, která si věc převzala pro podezření
z přestupku řízení pod vlivem návykové látky. –TB42

Krádež dřeva - Žďárec u Skutče
Dne 24.9.2013 v dopoledních hodinách prováděla hlídka MP Skuteč běžnou
hlídkovou činnost v k.o. Skuteč, kdy si při průjezdu po pozemní komunikaci
ze Skutče ve směru k nádraží ČD ve Žďárci povšimla dvou mužů, jak při levé
krajnici pozemní komunikace řežou dřevo. Muži byli dotazováni, co zde dělají,
kdy uvedli, že čistí krajnici od dřeva, kdy pořezali polom. V krajnici měli již
hromadu čítající 4ks kulánů o průměru 10-12 cm a o délce 2 metry. Dále bylo
zjištěno, že cca 2m od místa je nasekaný rostlý strom. Na místě používali ruční
pilu a sekeru, dále zde měli připraven ruční dvoukolový vozík. Muži dále uvedli,
že po pořezání dřeva je zde chtěli zanechat, že toto dělají pouze z důvodu
bezpečnosti provozu na PK, což dle situace na místě bylo velmi
nepravděpodobné.
Pro podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích byli muži ztotožněni, vyzváni aby ukončili
protiprávní jednání, věc bude po zpracování MP Skuteč postoupena místně
a věcně příslušnému správnímu orgánu k projednání. -TB-

Vjezd a parkování vozidel - Hesiny
Na základě oznámení ze dne 21.9.2013 o nepovoleném vjezdu a parkování
vozidel v lokalitě Hesiny ( k.o. Skuteč) se hlídka MP Skuteč dne 24.9.2013 na tuto
skutečnost zaměřila. Na území lesa Hesiny, kde je ze všech směrů vjezdu
umístěna dopravní značka B1- zákaz vjezdu všech vozidel, bylo strážníky zjištěno
celkem 5 vozidel bez platného povolení vjezdu. S přítomnými řidiči byl přestupek
řešen domluvou, nepřítomným řidičům byla zanechána za stěračem výzva
k podání vysvětlení.
Touto cestou bych rád upozornil všechny vášnivé houbaře, kteří navštěvují
lokalitu Hesiny, aby svá vozidla zanechávala mimo shora uvedenou zónu zákazu
vjezdu, jelikož jim hrozí pro přestupek dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona
č. 361/2000 Sb. bloková pokuta ve výši až 1.000,- Kč.

Strážníci darují krev a krevní plazmu
Dne 24.9.2013 po denní směně vyrazili strážníci MP Skuteč do Pardubic, a to
za účelem darování krevní plazmy. Jelikož jsou uvedení i dobrovolnými dárci krve,
rozhodli se pomoci i tímto způsobem. Je hezké žít s myšlenkou, že právě jejich
krev či plazma napomůže zachránit život druhých. Do budoucna bude darování
krve i krevní plazmy ze strany strážníků MP Skuteč pokračovat.
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Tímto apeluji i na Vás, pokud Vám v tom zdravotní stav nebrání, abyste se nad
otázkou darování krve či krevní plazmy zamysleli. Můžete tím zachránit život svůj
i druhých. -TB-

Zákrok proti agresivnímu bezdomovci - Skuteč
Dne 25.9.2013 v 12:00 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Skuteč, kdy si v ulici Rubešova povšimla ležícího muže. Hlídka
muže oslovením probudila, kdy bylo zjištěno, že se jedná o muže, se kterým
cca před půl hodinou na Palackého nám. ve Skutči hlídka řešila přestupek
porušení obecně závazné vyhlášky obce, kdy muž popíjel alkohol na veřejnosti.
Dále hlídka oslovila muže, zda-li je po stránce zdravotního stavu v pořádku a zda
nechce přivolat RZS, kdy na toto muž odpověděl za použití vulgárních oslovení
vůči strážníkům, že je v pořádku. Dále byla u muže provedena orientační dechová
zkouška s pozitivním výsledkem 2,00 promile alkoholu v dechu. Z důvodu
podezření z přestupku dle § 47 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1990 Sb., a dále proto,
že by mohl muž svým stavem ohrozit zdraví své či zdraví ostatních osob (např.
při pohybu po komunikaci), hlídka se rozhodla muže převézt na Protialkoholní
záchytnou stanici Pardubice.
Při provádění bezpečnostní prohlídky, zda-li u sebe osoba nemá zbraň byl muž
hlídkou poučen o svých právech a povinnostech a přitom mu bylo sděleno,
že bude převezen na záchytnou stanici. Muž po zjištění této skutečnosti počal být
velmi agresivní, začal hlídce vulgárně nadávat a následně se pokusil udeřit
strážníka. Reakce strážníka byla však rychlá, kde se pohybu ruky podezřelého
vyhnul. Dále byly použity donucovací prostředky hmaty a chvaty, kdy byl
podezřelý sveden do poutací polohy na zemi a byla mu přiložena služební pouta.
Následně byl naložen do služebního vozidla, aby byl transportován do Pardubic
na záchytnou stanici. Následně došlo i ve stojícím služebním vozidle k pokusu
napadení strážníka nohou, kdy podezřelý byl vytažen z vozidla, přepoután
a takticky usazen do vozidla, aby bylo zamezeno dalšímu potencionálnímu útoku.
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Nutno podotknout, že podezřelý byl po celou dobu velmi agresivní, kdy často
střídal nálady.
Následně byl muž převezen do Protialkoholní záchytné stanice Pardubice. Věc je
vedena na MP Skuteč jako přestupek a po zpracování bude postoupen k místně
a věcně příslušnému správnímu orgánu k projednání. -TB-

Krádež dřeva - Skuteč
Dne 26.9.2013 v 08:46 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že poblíž cesty na úrovni potápěčského lomu Leštinka v k.o. Skuteč došlo
ke krádeži dřeva.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč, kdy provedeným šetřením
a vytěžením osob se shora uvedené oznámení potvrdilo. Na základě způsobu
provedení a výše škody byla věc kvalifikována jako přestupek proti majetku
dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Věc je
evidována na MP Skuteč a dle výsledků dalšího šetření bude stanoven další
postup ve věci. -TB-

Foto: -TB-
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Asistence RZS Skuteč
Dne 26.9.2013 v 14:25 hodin prováděla hlídka Městské policie Skuteč běžnou
hlídkovou činnost v k.o. Skuteč, kdy si v ulici Rubešova povšimla vozidla RLP.
Hlídka vozidlo následovala z důvodu možné pomoci na místě události, kdy posléze
bylo zjištěno, že jednotka jela na náhlý kolaps osoby. Hlídka MP na místě
následně asistovala záchranářům při snášení raněné osoby z bytu do vozidla RZS.

MP bojuje proti vrakům
Hlídka Městské policie Skuteč počala zaměřovat svoji pozornost i na autovraky,
které stojí na veřejných komunikacích katastrů pověřených obcí. Nejen, že svojí
přítomností autovraky leckdy narušují bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích, ale dále i dlouhodobě zabírají veřejné prostranství
a hanobí vzhled obce.
Na zjištěné autovraky byla vylepena hlídkou výzva k odstranění vraku a dále byla
postoupena zpráva o zjištění vraku vlastníkovi komunikace. Majitelům autovraků
hrozí pokuta ve správním řízení a dále i náklady spojené s případným odtahem
a likvidací vozidla.
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Oznámení o špatném parkování - Luže
Dne 27.9.2013 v 17:55 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že v ulici
Komenského v Luži stojí špatně zaparkované vozidlo, kdy toto brání v průjezdu
autobusů k přilehlé zastávce. Na místo se ihned dostavila hlídka MP, která
na místě provedla šetření, kterým byla zjištěna majitelka vozidla. Ta si své
vozidlo přeparkovala a věc byla vyřešena zákonem stanoveným způsobem. –TB-

Poctivý Rom
Dne 30.9.2013 v 15:45 hod. se prostřednictvím tísňové linky 158 na Policii ČR
obrátil poctivý nálezce dámské kabelky. Kabelka byla nalezena na Palackého
nám. ve Skutči. Operační důstojník na místo vyslal strážníky MP Skuteč. Strážníci
kabelku i s jejím obsahem zajistili.
Kromě mobilního telefonu Nokia byla v kabelce i peněženka s finanční hotovostí
přesahující částku 1000Kč, osobní doklady, kartička pojištěnce, léky, dioptrické
brýle apod.
Strážníci kabelku i s obsahem předali šťastné majitelce ze Skutče, která
při převzetí potvrdila, že v kabelce nic nechybí.
Obvykle neuveřejňujeme příslušnost k národnostní menšině, ale považujeme
za vhodné zmínit, že poctivým nálezcem byl 25 letý Rom z Pardubic. Není to první
případ, kdy ve Skutči odevzdali Romové peněženku i s jejím obsahem.

Poskytnutí první pomoci - Proseč
Dne 6.10.2013 v 03:10 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost na náměstí v obci Proseč, kdy si povšimla ležící osoby na trávníku.
Pro podezření z ohrožení života a zdraví se hlídka ihned dostavila k ležícímu
muži, kdy bylo provedeno prvotní vyšetření. Muž ležel na zádech, kdy z jeho
dechu byl cítit alkohol. Základní životní funkce byly zachovány, ovšem na oslovení
a bolestivé podněty muž nereagoval. Zorničky nereagovaly na světlo. Muž byl
hlídkou umístěn do zotavovací polohy na boku
( dříve stabilizovaná poloha), aby se v případě zvracení neudusil. Dále byl muž
zjevně podchlazen- toto dle barvy kůže a drobného chvění celého těla. Proto byl
přikryt izotermickou folií.
Na místo byla dále přivolána jednotka RZS, která muže vyšetřila, kdy lékař
usoudil, že muž již není v přímém ohrožení života a zdraví a proto byl následně
lékařem předán rodinnému příslušníkovi uvedeného muže, který byl mezi tím
zjištěn na místě hlídkou MP.
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Ve věci je zřejmé, že kdyby hlídka MP ihned muži neposkytla shora uvedenou
první pomoc, mohlo to pro něj mít závažné následky (např. udušení se zvratky,
silné prochladnutí, apod.). -TB-

Vážná dopravní nehoda chodce
Dne 7.10.2013 v 17:05 hod. strážníci asistovali u vážné dopravní nehody,
při které došlo ke střetu chodce s nákladním automobilem. Vážně zraněného
chodce transportoval vrtulník záchranné služby do nemocnice v Hradci Králové.
Strážník poskytl manželce zraněného na místě prvotní krizovou intervenci. Více
z důvodu vyšetřování případu nemůžeme sdělovat.

Vykázání osob z rozhledny Terezka - Proseč, Paseky
Dne 5.10.2013 v 23:30 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Proseč- Paseky, kdy si pod rozhlednou Terezka povšimla
zaparkovaného osobního automobilu.
Když přišla hlídka bezprostředně pod rozhlednu, bylo zjištěno dle hlasů, že nahoře
na rozhledně se nachází několik osob. Branka ke schodům na rozhlednu byla
uzamčená, a proto bylo dáno podezření, že osoby zde jsou neoprávněně. Hlídka
proto vyzvala osoby, aby sestoupily dolu.
Osoby výzvy hlídky uposlechly, kdy následně sestoupily a přes oplocení přelezly
ven z objektu rozhledny. Na místě byly osoby ztotožněny a vyzvány hlídkou
k podání vysvětlení, kdy osoby uvedly, že se chtěli pouze jen pokochat krásným
výhledem. Osoby byly zjevně pod vlivem alkoholu. K poškození oplocení
rozhledny vlivem uvedených osob nedošlo. Přestupek byl se jmenovanými
vyřešen zákonem stanoveným způsobem. -TB-
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Krádeže dřeva
14. 10. 2013
Jelikož se již blíží zima, většina lidí si dělá zásoby topných surovin na zimu.
Ne všichni však postupují legálním způsobem. Městská policie Skuteč eviduje
několik případů krádeží dřeva, a to na všech katastrech pověřených obcí. Z tohoto
důvodu se bude hlídka MP mimo jiné na tuto problematiku zaměřovat se
zvýšenou pozorností a jednání konkrétních osob bude přísně trestáno v souladu
s pla tnou legislativou. Kromě uvedených krádeží dřeva se v katastru pověřených
obcí hromadí krádeže mědi a železa. I tyto majetkové delikty budou
pod drobnohledem strážníků MP.
Více informací bude sděleno až po došetření jednotlivých případů.

Oznámení o prodejcích- Skuteč
Dne 14.10.2013 v 11:50 hodin bylo oznámeno, že na náměstí ve Skutči
se nacházejí dvě osoby, které nabízí kolemjdoucím služby zdravotní pojišťovny.
Na místo se dostavila hlídka MP, která na místě provedla šetření, kterým byly
uvedené osoby zjištěny. Z důvodu porušení nařízení rady obce- Tržního řádu, byla
věc s uvedenými zákonným způsobem vyřešena.

Oznámení o špatném zdravotním stavu - Skuteč
Dne 14.10.2013 v 15:30 hodin se dostavila na služebnu Městské policie občanka,
která si počala stěžovat na svůj zdravotní stav a také na přístup doktorů vůči její
osobě. Cca po dvacetiminutovém monologu službu konající strážník usoudil,
že žena není zjevně po duševní stránce v pořádku, což bylo zapříčiněno mimo jiné
i tím, že žena uvedla, že chce spáchat sebevraždu.

49

Na základě shora uvedených skutečností byla na místo přivolána posádka RZS,
která ženu vyšetřila a dále jí odvezla k dalším lékařským vyšetřením na příslušné
oddělení v nemocnici.

Kontrola restauračních zařízení
Dne 18.10.2013 ve večerních hodinách se hlídka MP Skuteč ve spolupráci s Policií
ČR účastnila kontroly restauračních zařízení v katastrech pověřených obcí, a to
za účelem odhalování protiprávní činnosti na úseku podávání alkoholických
nápojů mladistvým a nezletilým.
Provedená kontrola v celkem 14-ti zřízeních byla s negativním výsledkem,
kdy nebyl zjištěn žádný mladistvý a nezletilý pod vlivem alkoholu.

Podezření z narušení objektu - Štěpánov
Dne 21.10.2013 v 14:43 hodin oznámila občanka obce Štěpánov, že jí
zabezpečovací systém, který má na svém rodinném domě v obci Štěpánov,
automaticky odeslal SMS zprávu o narušení objektu a jelikož je v práci, nemůže
vyloučit skutečnost, že se do domu nikdo nevloupal.
Po přijetí oznámení byla o věci vyrozuměna hlídka PČR OOP Skuteč, kdy se obě
hlídky (MP i PČR) dostavily na místo, kde byla provedena kontrola nemovitosti,
kdy taro byla s negativním výsledkem, jelikož byl dům zjevně bez narušení.
O věci byla vyrozuměna majitelka, kdy byla mimo jiné i poučena o údržbě čidel
zabezpečovacího systému, aby nedocházelo k planému poplachu na čidle.
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Dopravní nehoda se zraněním - Luže
Dne 23.10.2013 v 08:35 hodin bylo na Městskou policii Skuteč oznámeno,
že na pozemní komunikaci č. 305 při vjezdu do obce Luže ve směru od obce
Skuteč došlo k dopravní nehodě osobního automobilu se zemědělskou technikou.
Na místo se téhož dne v 08:37 hodin dostavila hlídka MP Skuteč. Na místě hlídka
provedla ztotožnění obou řidičů a svědků nehody. Dále byla řidičce OA poskytnuta
první pomoc (prvotní vyšetření, řidičce se dále věnoval pracovník převozní
záchranné služby, který tudy projížděl) Dále bylo na místě zjištěno, že řidička OA
jela ve směru od Skutče, kdy jí za zatáčkou vyjel kombajn. Řidička svoje vozidlo
nezvládla ubrzdit, kdy došlo ke střetu. Řidička může mluvit o štěstí, jelikož
se bezprostředně vyhnula čelnímu nárazu a dále vyvázla pouze s lehkým
zraněním.
Na místo se dále dostavila jednotka RZS Skuteč, která převezla řidičku
k lékařskému vyšetření do nemocnice. Dále na místě jednotka SDH Luže, hlídka
PČR OOP Skuteč a PČR Skupina dopravních nehod Chrudim.
Pozemní komunikace byla uzavřena cca 1 hodinu, kdy doprava byla odkláněna
přes obec Bělá. -TB-

Foto: -TB-
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Oznámení o fyzickém napadení a vyhrožování - Luže
Dne 23.10.2013 v 11:00 hodin oznámil na Městskou policii Skuteč občan Luže,
že v jeho domě přebývá neoprávněně jiný muž, který mu mimo jiné vyhrožoval
s nožem zabitím.
Věc byla na základě zjištěných informací službu konajícím strážníkem
kvalifikována jako podezření z přečinu nebezpečné vyhrožování, omezování
osobní svobody a porušování domovní svobody- z tohoto důvodu byla na místo
přivolána hlídka Policie ČR.
Hlídka MP a hlídka PČR se dostavila k rodinnému domu oznamovatele, kde byl
zjištěn muž, který byl následně ztotožněn a dále byl policisty vyzván k podání
vysvětlení, kdy uvedený vyvrátil verzi oznamovatele. Když byl opakovaně
dotazován oznamovatel, tento svojí výpověď několikrát změnil.
Věc je řešena PČR. -TB-

Oznámení o konfliktu v autobuse - Luže/Skuteč
Dne 23.10.2013 v 11:20 hodin bylo oznámeno cestou operačního důstojníka PČR
Chrudim, že v autobuse, který jede z Luže ve směru na Skuteč došlo
k verbálnímu konfliktu mezi cestujícími a řidičem autobusu. Jelikož hlídka PČR
byla zaneprázdněna, OD PČR požádal hlídku MP o spolupráci.
Jelikož nebyla známá trasa autobusu, hlídka MP se dostavila do Skutče
na náměstí, kde se prostřednictvím dalšího řidiče spojila s dispečinkem
a ověřovala si pohyb autobusu. Následně bylo domluveno, že autobus by měl
každou chvíli přijet na náměstí ve Skutči, což se také stalo. V tuto dobu zde již
byla přítomna i hlídka PČR.
Na místě bylo provedeným šetřením zjištěno, že v Luži nastupovaly do autobusu
tři osoby romského původu s kočárkem, kdy řidič měl údajně zavírat dveře, když
byl kočárek v prostoru dveří. Na toto se na něj jedna s Romek osočila, kdy mu
začala vulgárně nadávat, čímž mezi ní a řidičem došlo k hádce.
Věc je vedena na PČR jako přestupek proti občanskému soužití. -TB-
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Lampionový průvod Proseč
Dne 25.10.2013 v 18:00 hodin se hlídka MP Skutec podílela
bezpečnosti při lampionovém průvodu v obci Prosec. Konec
zavrcholen předáním nového zásahového automobilu SDH Proseč a
Tento průvod se obešel bez komplikací a touto cestou bychom
poděkovali řidičům za jejich trpělivost a ohleduplnost.

na zajištění
průvodu byl
ohňostrojem.
zároveň rádi

Foto: -TB-

OPATŘENÍ VOLBY 2013
Ve dnech 25. a 26.10.2013 hlídka MP Skuteč prováděla opatření VOLBY 2013,
které bylo učiněno především za účelem včasné reakční doby při případném
oznámení ze strany členů volebních komisí. Hlídka MP prováděla hlídkovou
činnost v katastrech pověřených obcí, kdy mimo jiné prováděla kontroly volebních
místností. Během tohoto opatření nebyl zaznamenán žádný delikt na úseku
veřejného pořádku v přímé souvislosti s probíhajícími volbami. -TB-

Dopravní nehoda - Lažany
Dne 3.11.2013 v 14:25 hodin projížděl strážník MP, toho času mimo službu,
z obce Předhradí ve směru na Lažany, kdy si povšiml před Lažanami osobního
vozidla v poli. Na vozidle bylo zřejmé, že je havarované. Kolem vozidla
se pohybovali tři mladíci. Strážník zastavil, prokázal pomocí služebního průkazu
a odznaku příslušnost k Městské policii a dále počal provádět prvotní opatření
na místě, týkající se zdravotního stavu osob. Řidič vozidla si stěžoval na bolest
v oblasti krku.
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Dále se na místo dostavila hlídka PČR Skuteč, která kolem také náhodně
projížděla. Hlídce PČR byly sděleny všechny zjištěné skutečnosti, kdy hlídka PČR
dále na místo přivolala RZS a prováděla další úkony (totožnost, dechová zkouška
apod.). Strážníkem MP bylo o nehodě vyrozuměno operační středisko HZS, a to
za účelem přivolání jednotky HZS (protipožární opatření, příp. vyproštění vozidla
z místa ležícího mimo komunikaci). Následně se strážník podílel s hlídkou PČR
na kyvadlovém řízení dopravy. -TB-

Újezd od dopravní nehody - Skuteč
Dne 4.11.2013 v 12:35 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v katastru obce Skuteč, kdy si povšimla poblíž kruhového objezdu na PK
č. 358 (poblíž benzínové čerpací stanice) poškozeného zábradlí. Dle prvotního
šetření na místě bylo zjevné, že zde došlo v minulosti k dopravní nehodě (brzdné
dráhy na vozovce, na kruhovém objezdu apod.). Ve věci bylo hlídkou provedeno
další šetření, kdy bylo zjištěno, že vozidlo jelo ve směru od koupaliště, kdy řidič
pravděpodobně nezvládl řízení a přejel napříč kruhový objezd, kdy se vozidlo
zastavilo až o shora zmíněné zábradlí.
To však není vše, co bylo zjištěno.
Strážníkům se během chvíle podařilo zjistit i typ a registrační značku vozidla, dále
i osobu, která vozidlo řídila a osoby svědků nehody, kteří uvedli, že k nehodě
došlo dne 3.11.2013 v brzkých ranních hodinách. Jelikož svědci uvedli typ vozidla,
tak dle místní a osobní znalosti strážníků nebylo těžké majitele vyhledat. Mimo
jiné také uživatel vozidla sám vložil fotografie havarovaného vozidla z místa
nehody na svůj facebookový profil, aby se nejspíš pochlubil, což je velmi kuriózní.
Jelikož na místě došlo vlivem dopravní nehody k poškození věci třetí osobě a řidič
nehodu neoznámil Policii ČR a z místa ujel, na místo byla strážníky přivolána
hlídka Policie ČR, skupina dopravních nehod, která si věc převzala a bude ve věci
provádět další úkony. -TB54

Oznámení o uškrceném psovi
Dne 5.11.2013 v 9:45 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že na pozemku v ulici
Dr. Znojemského visí na řetězu na oplocení kotce zjevně mrtvý pes. Dle prvotního
oznámení bylo zjištěno, že by tam ten pes měl viset již několik dní.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč, která provedla v místě činu a jeho
okolí šetření, kterým bylo následně zjištěno, že pes se zde již nenachází. Dále
byly vytěženy osoby žijící v okolí, kdy uvedly, že pes zavřený v kotci se nejspíše
v noci pokoušel přelézt oplocení kotce, kdy se uškrtil na řetězu. Dále bylo
zjištěno, že včerejšího dne ještě žil a nenesl známky příp. týrání.
Ve věci nebylo shledáno hlídkou žádné protiprávní jednání.

Pomoc opilému muži od strážníka čekatele
Dne 8.11.2013 ve večerních hodinách byl strážník čekatel MP Skuteč v době
svého osobního volna v restauraci v obci Helvíkovice u Žamberka se svojí
přítelkyní na večeři.
Když odcházeli z restaurace, strážník čekatel si povšiml, jak se uprostřed pozemní
komunikace č. 11 na mostě nachází ležící osoba. Jelikož se jedná o velmi
frekventovanou pozemní komunikaci a množství automobilů se vyhýbalo ležící
osobě na poslední chvíli, strážník čekatel se pro ohrožení života a zdraví osoby
rozhodl jednat. Proto vstoupil do komunikace, zastavil vozidla a za pomoci
přítelkyně osobu odtáhli mimo komunikaci. Na místě bylo strážníkem čekatelem
zjištěno, že se jedná o muže, který je silně pod vlivem alkoholu. Muž nedokázal
stát na nohou a velmi špatně artikuloval. Strážník čekatel následně cestou tísňové
linky na místo přivolal hlídku Policie ČR, která si osobu převzala.
Svým profesionálním přístupem strážník čekatel nejspíš zachránil uvedenému
muži zdraví či dokonce život, jelikož na tak frekventované komunikaci mohlo
vlivem špatné viditelnosti či nepozornosti řidiče dojít ke zbytečné tragédii.
Jsem velmi rád, že mezi sebou máme takové kolegy, kteří neotálejí s pomocí
potřebným a to i nyní, přestože teprve prochází základní odbornou přípravou
a teprve se učí, jak v podobných situacích reagovat.

Poškození skleněné výplně u autobusové čekárny - Proseč
Dne 8.11.2013 v 16:00 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že na náměstí v Proseči došlo k poškození skleněné výplně u autobusové
zastávky. Na místo se ihned dostavila hlídka MP, kdy na místě bylo provedeno
šetření, kterým bylo zjištěno, že výplň měly poškodit nějaké děti. Provedeným
šetřením však nebylo zjištěno kladného poznatku ke konkrétní osobě pachatele.
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Strážník, který dostal spis přidělený, se však nespokojil s negativním výsledkem
šetření na místě a pokračoval v dalším, kdy se dozvěděl, že každý pátek jezdí
stejná skupina dětí, jelikož končí před 16 hodinou. Z toho důvodu došel
k přesvědčení, že pokud se dostaví na místo v pátek ve stejnou dobu, mohl by
na místě zastihnout pachatele, či děti, které byly události přítomny.
Z toho důvodu se dostavil dne 15.11.2013 před 16:00 hodinou na místo události,
kde vytěžil několik dětí. Toto mu přineslo zasloužené ovoce, jelikož zde byly
zjištěny děti, které byly přítomny poškození skleněné výplně a dále se dozvěděl
i jména viníků.
Věc bude postoupena po zpracování na přestupkovou komisi, kde bude
pravděpodobně pro nízký věk pachatelů odložena. Zákonní zástupci dětí se však
nevyhnou uhrazení vzniklé škody. -TB-

Krádež mobilního telefonu a fin. hotovosti - Skuteč
Dne 16.11.2013 v 18:26 hodin oznámila telefonicky na Městskou policii Skuteč
zaměstnankyně městských sportovišť Skuteč, že v objektu sportovní haly
ve Skutči došlo ke krádeži mobilního telefonu.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč. Provedeným šetřením na místě
bylo zjištěno, že neznámý pachatel (pachatelé) pravděpodobně využil příležitosti,
a poškozenému odnesl z hlavního hřiště v hale tašku, která byla uložena
na lavičce. Následně z tašky odcizil mobilní telefon a finanční obnos 1000 Kč, poté
tašku odložil v chodbě. Dále bylo zjištěno, že pravděpodobně tentýž pachatel
odcizil jinému poškozenému mikinu. Jelikož byla zjištěna předběžná škoda ve výši
přesahující 5.000,- Kč, na místo byla službu konajícím strážníkem přivolána hlídka
PČR a to pro podezření z přečinu krádeže. -TBNa místě bylo zjištěno dost informací, které vedou ke konkrétní osobě pachatele
(pachatelů), kdy tyto informace nebudou z taktického hlediska prozatím
zveřejněny.

Řízení motorového vozidla bez ŘP - Proseč
Dne 21.11.2013 v odpoledních hodinách prováděla hlídka MP Skuteč běžnou
hlídkovou činnost poblíž ZŠ Proseč, kdy si povšimla od školy vyjíždějícího vozidla
Škoda Forman. Uvnitř vozidla jelo několik osob, kdy bylo dáno podezření,
že řidička vozidla není připoutána bezpečnostními pásy. Pro podezření
z přestupku se rozhodla hlídka MP vozidlo zastavit, což také o několik ulic
dál učinila. Jaké bylo pro strážníky překvapení, když řidička uvedla, že nikdy
nevlastnila řidičské oprávnění. Nejen tedy že ohrožovala svůj život a zdraví,
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ale i životy a zdraví svých dětí, které v tu dobu ve vozidle vezla. Řidička byla
hlídkou vyzvána, aby setrvala na místě do příjezdu Policie ČR. Hlídka PČR se na
místo dostavila do několika minut a řidičce zakázala pokračování v jízdě.
Věc je vedena na MP Skuteč, kdy po zpracování bude postoupena věcně a místně
příslušnému odboru dopravy k projednání. -TB-

Postih za vyhozeného psa
O tom, že pro Městskou policii předáním psa do útulku případ nekončí, se bude
moci přesvědčit 39 letá občanka Skutče. Dne 25.11.2013 jsme vás informovali
o nalezeném Jagteriérovi, který byl strážníky převezen do útulku v Podlišťanech.
Díky facebooku a spolupráci s Podlišťanským útulkem se podařilo zjistit,
že Jagteriér k nám doputoval z Jesenicka. Tam si ho objednala 39 letá občanka
Skutče, která však zjistila, že se Jagteriér nesnese s jejich psem, a tak ho
z největší pravděpodobností vyhodila ven. V současné době ještě neproběhl
výslech podezřelé a tak neznáme její verzi, v každém případě má co vysvětlovat
neboť pes běhal po Skutči několik dní bezprizorně. Dále bylo zjištěno,
že na jméno podezřelé není na Mě Ú evidován žádný pes. Na vysvětlování toho
tedy bude více. Jagteriér je nyní u původního majitele na Jesenicku, který si pro
něho do Podlišťan přijel.
Podle občanského zákoníku vlastnictví věci zavazuje. Na psy se navíc vztahuje
zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., kde v § 6 je řečeno: "Nikdo
nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo jej vyhnat".
Kromě nákladů na útulek ve výši 445Kč, převozu do útulku ve výši 174Kč ji hrozí
pokuta za spáchání přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání až do výše
5000Kč.
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Škodní událost- poškození OA Skuteč
Dne 6.12.2013 14:35 hodin bylo telefonicky oznámeno občanem Skutče,
že na Palackého náměstí ve Skutči mu spadla ze střechy domu na jeho osobní
automobil Škoda Favorit střešní krytina (hřebenáč).
Na místo se dostavila hlídka MP Skuteč. Strážníci na místě provedli šetření,
kterým bylo zjištěno, že vlivem větru se uvolnila střešní krytina a spadla na auto,
které stálo pod domem a poškodilo střešní okno.
Věc byla na místě kvalifikována jako občanskoprávní spor, kdy o této skutečnosti
byl poškozený poučen. -TB-

Foto: -TB-

Oznámení o fyzickém napadení - Skuteč
Dne 6.12.2013 v 23:01 hodin obdržela hlídka MP Skuteč cestou PČR telefonické
oznámení o fyzickém napadení v ulici Sládkova ve Skutči.
Když se strážníci dostavili na místo, zde byla již přítomna hlídka PČR OOP Skuteč,
která zde prováděla vytěžování svědků. Provedeným šetřením na místě bylo
zjištěno, že na místě došlo k hádce mezi manžely, která vyústila až k fyzickému
napadení, kdy měl manžel (toho času pod vlivem alkoholu) napadnout manželku.
Poté byt opustil, kdy uvedl že jde na benzínovou stanici. Obě hlídky následně
prověřily benzínovou čerpací stanici a její okolí, kdy se podařilo muže nalézt
v ulici Družstevní, a následně s ním byly provedeny ze strany hlídky PČR další
úkony.
Věc byla na místě kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití, věc je
vedena na PČR. -TB58

Řízení bez řidičského oprávnění - Luže
Dne 13.12.2013 v 21:34 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v ulici Dukelská v obci Luže. Zde si povšimla, jak po pozemní komunikaci
jede traktor, jehož technický stav zjevně nesplňoval zákonem stanovené normy.
Navíc měl poškozenou skleněnou výplň pravých dveří, čímž bylo dáno podezření,
že by vozidlo mohlo pocházet z trestné činnosti.
Uvedený traktor byl následně hlídkou MP předepsaným způsobem zastaven v ulici
Zářečí. Na místě bylo hlídkou MP zjištěno, že řidič traktoru nemá řidičské
oprávnění skupiny T, tedy nesmí uvedený traktor řídit. Lustrace osoby a vozidla
v systému Pátrání byla s negativním výsledkem. U řidiče byla provedena dechová
zkouška- také negativní.
Dále byl řidič vyzván v souladu s ust. § 118a zákona č. 361/2000 Sb., aby setrval
na místě do příjezdu hlídky Policie ČR- toto z důvodu zakázání další jízdy.
Na místo se dále dostavila hlídka PČR OOP Skuteč, která si věc převzala.

Foto: -TB-

Řízení pod vlivem alkoholu - Proseč
Dne 14.12.2013 v 01:10 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost na náměstí v obci Proseč, kdy si povšimla vozidla Škoda 120L jak jede
po komunikaci bez použití zákonem stanoveného osvětlení.
Pro podezření z přestupku se hlídka rozhodla uvedené vozidlo zastavit, což také
následně učinila. U řidiče byla strážníky provedena orientační dechová zkouška,
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kterou bylo řidiči naměřeno 1,78 promile alkoholu v dechu. Pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byla na místo
přivolána hlídka PČR, která si věc na místě převzala. -TB-

Rušení nočního klidu - Luže
Dne 15.12.2013 v 04:30 hodin si hlídka MP Skuteč povšimla na náměstí
plk. Josefa Koukala v Luži trojice zjevně opilých mladíků, kteří si velmi nahlas
vyměňovali svoje názory. Dva z nich dále do sebe začali strkat a dále na sebe
křičeli. Při jednání s hlídkou často užívali vulgarismy a s hlasitými zoufalými
výkřiky "ACAB" (zkratka z angličtiny "All cops are bastards" - všichni policisté jsou
********) dávali najevo svůj postoj k prováděnému úkonu strážníků. Hlídka je
musela opakovaně důrazně vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechali.
Strážníci se pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního
klidu) rozhodli mladíkům udělit blokovou pokutu, kdy tito s uložením pokuty
nesouhlasili. Proto bude věc postoupena ke správnímu orgánu k projednání. -TB-

Oznámení o krádeži jízdního kola - Bělá
Dne 19.12.2013 v 09:15 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že dne 18.12.2013
ve večerních hodinách došlo k odcizení jízdního kola před restaurací v obci Bělá.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč, která na místě provedla další
šetření. Věc byla zadokumentována a je evidována na zdejší součásti jako
podezření z přestupku.
Jedná se o pánské jízdní kolo zn. ALASKA, zelené barvy s černými prvky,
opatřené zadním nosičem a plechovými blatníky. Neznámý pachatel by se mohl
pohybovat na uvedeném kole v lokalitách Luže, Bělá, Hroubovice, Radim
a v okolí.
V případě zjištění výskytu uvedeného kola informujte Městskou policii Skuteč. -TB-

Žádost o pomoc - Skuteč
Dne 19.12.2013 v 15:00 hodin se na strážníky MP Skuteč, kteří vykonávali toho
času pěší hlídkovou činnost na Palackého náměstí ve Skutči, obrátil s prosbou
78 letý občan Skutče. Hlídce uvedl, že si omylem zabouchl klíče ve svém osobním
automobilu a vozidlo se samo uzamklo, nyní se nemůže dostat dovnitř.
Hlídka MP přihlédla k vysokému věku občana a následně jej odvezla pro náhradní
klíče, které měl ve svém bytě ve Skutči. -TB-
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Kontrola hřbitova Bělá - bezdomovec
Dne 20.12.2013 v 22:30 hodin prováděla hlídka MP Skuteč ve složení prap. Vancl
a strž. Štorek běžnou hlídkovou činnost v k.o. Bělá, při které provedla
namátkovou kontrolu hřbitova.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se v objektu, volně přístupné márnice,
nachází osoba- bezdomovec, který si z těchto prostor vytvořil ubytovací zařízení
(matrace, spací pytel, hřbitovní svíčky nahrazující topení). Uvedený byl hlídkou
probuzen, ztotožněn a dále bylo strážníky dohlédnuto, aby zde uklidil. Poté s ním
byl řešen přestupek zákonem stanoveným způsobem a následně byl z místa
vykázán. Vchod do márnice byl opatřen páskou zákaz vstupu.
Na místě budou provedeny další kontroly, zda-li se do místa uvedený bezdomovec
nevrátil. -TB-

Řízení pod vlivem alkoholu - Proseč
Dne 21.12.2013 ve 02:50 hodin prováděla hlídka MP Skuteč ve složení
prap. Vancl a strž. Štorek běžnou hlídkovou činnost v k.o. Proseč. Na náměstí
si povšimla jedoucího vozidla Škoda Favorit, kterého se z důvodu poškozeného
osvětlení hlídka rozhodla zastavit, což také následně učinila.
Jelikož byl při komunikaci s řidičem cítit alkohol, byla u řidiče provedena
orientační dechová zkouška. Tato měla pozitivní výsledek 0,71 promile alkoholu
dechu. O věci byla vyrozuměna PČR Skuteč, která se vzápětí dostavila na místo
a věc si převzala.... -TB-

Oznámení o poškozeném skle u OA - Proseč
Dne 30.12.2013 v 10:15 hodin se dostavil na služebnu MP Skuteč M.M., který
oznámil, že téhož dne v cca 10:00 hodin projížděl obcí Proseč ve svém osobním
automobilu, kdy se ozvala rána a došlo k poškození skleněné výplně okna
u pátých dveří. Uvedený pojal podezření, že by toto poškození mohlo být
způsobeno vlivem střelby či zábavní pyrotechniky a proto věc oznámil.
Věc byla předána na OOP ČR Skuteč, a to z důvodu výše škody na poškození.
Ve věci bylo ve spolupráci s PČR prováděno šetření, kdy tímto bylo policisty z OOP
zjištěno, že oznamovatel za účelem rozmrazení zadního skla a dále snazšího
vyhřátí interiéru vozu navolil vyhřívání zadního skla na maximum. Jelikož toto
bylo zamrzlé, došlo k velké změně teploty, která vedla k následnému poškození
skla. -TB-
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Oznámení o fyzickém napadení - Luže
Dne 31.12.2013 v 20:26 hodin bylo na MP Skuteč oznámeno napadání v obci
Luže, kdy měl druh fyzicky napadnout družku.
Na místo se dostavila hlídka MP Skuteč a hlídka OOP ČR Skuteč. Na místě byla
vytěžena oznamovatelka a věc je vedena na PČR. Na místě byla věc kvalifikována
jako přestupek proti občanskému soužití. -TB-

Oznámení o narušení objektu- Skuteč
Dne 31.12.2013 v 21:27 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že v depozitu
Městského muzea Skuteč došlo k signalizaci narušení objektu.
Na místo se dostavila hlídka MP Skuteč, která zde provedla kontrolu objektu.
Na místě nebylo zjištěno žádné narušení objektu. Bylo zjištěno, že zde neznámé
osoby vhazovali dělobuchy do skleněné lahve, kdy došlo k jejímu poškození,
kdy vylétl střep do okna objektu a tím byl spuštěn alarm.
K žádnému poškození objektu ani k újmám na zdraví. Na místě spolupráce s PČR
OOP Skuteč. -TB-

Požár tůjí - Zbožnov
Dne 31.12.2013 v 22:15 hodin byl oznámen na MP Skuteč požár tůjí u kulturního
domu v obci Zbožnov.
Na místo se dostavila hlídka MP téhož dne v 22:18 hodin. Na místě bylo
provedeno zajištění totožnosti svědků, uzavření místa požáru a zajištění volného
průjezdu pro jednotky PO. Dále byla uzavřena komunikace od Zbožnov- náves
ve směru na Předhradí. Šetřením na místě bylo zjištěno, že k požáru došlo vlivem
neodborné manipulace se zábavní pyrotechnikou.
Na místě dále spolupráce s HZS Hlinsko, SDH Skuteč a Luže a s PČR OOP Skuteč.
-TB-
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