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(příp. všechny tři almanachy spojené) 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)
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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 2014-2016, 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.
Autorem některých článků a fotografií je strážník Tomáš Brokl (-TB-).
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1.
Z hitorie Městské policie Skuteč
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Historie městské policie ve Skutči
Nejstarší dochované záznamy o Městské policii Skuteč, resp. o Městském
policejním úřadě ve Skutči sahají do let 1899 tedy do dob Rakouska- Uherska.
Vzhledem k postavení města v dobách minulých lze předpokládat, že se
předchůdci obecních strážníků na území města Skutečnacházeli jižpřed tímto
datem. Město Skuteč mělo pochopitelně své strážníky i po vzniku republiky
v roce 1918. Na počátku 20. století měli na starostkromě pochůzkové a hlídkové
činnosti ve městě i evidenci a kontroly podomních obchodníků, vedení trestního
rejstříku, kontrolu cizinců ubytovaných v hotelích, vedli knihu cizích příslušníků
obce (tzv. domovské právo) a ohlašovací knihu vojínů na dovolence. Na starost
měli rovněž evidenci domobrany i neaktivního mužstva zemské obrany.
V přenesené působnosti vykonávali poručenství a opatrovnictví, doručovali úřední
spisy, vyhlašovali zákony a nařízení, pomáhali při soudních řízeních.Za první
republiky měli strážníci působnost rovněž ve věcech bezpečnostních
a mravnostních, polních, silničních a zdravotních. Na starosti měli rovněž tržnice,
pravidla jateční, čeledíny a dělníky.
V přiložených fotografiích i v samotném Městském muzeu ve Skutči můžete
spatřit jak přilby, šavle a obušky strážníků Městské policie Skuteč, z počátku
dvacátého století, tak i dobové dopisy a úřední záznamy.
Po druhé světové válce, v roce 1945 vznikl z členů Revolučních gard, Národních
milicí, strážníků, policie a četnictva nový Sbor národní bezpečnosti.
Až do roku 1992 přebírá místní záležitosti veřejného pořádku do svých
kompetencí převážně stát prostřednictvím tohoto sboru.
Po tzv. „Sametové revoluci“ v roce 1989 se začala rodit myšlenka na znovuzřízení
obecních a městských policií. Stát tak dal možnost obcím, prostřednictvím
obecních policií, zajišťovat místní záležitosti veřejného pořádku. V České republice
tak v roce 1991 vzniká nový zákon o obecní policii.
Ve Skutči podobně jako v jiných městech České republiky v roce 1992 vzniká
obecně závaznou vyhláškou města Skuteč MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ.

Autor děkuje řediteli Městského muzea ve Skutči panu Liboru Akslerovi
za spolupráci při hledání historických zdrojů a fotografie.
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Přilba, šavle a obušek strážníků města Skuteč z dob
první republiky

Foto: Městské muzeum Skuteč
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Dobové dopisy a úřední záznamy

Foto: Městské muzeum Skuteč

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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8._________________
rok 2014
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Nebezpečná manipulace s pyrotechnikou - Skuteč
Dne 1.1.2014 v 00:05 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v ulici Rubešova ve Skutči, kdy si povšimla tří mladíků, jak v ruce třímají
trubice zábavní pyrotechniky, ze kterých létají jiskry. Na tom by nebylo nic
neobvyklého, kdyby tyto jiskry nelétaly na omítku přilehlých budov a po odrazu
nedopadaly poblíž zaparkovaných vozidel. Uvedení mladíci ze svého jednání měli
vyloženě legraci.
Hlídka mladíky vyzvala, aby upustili od svého jednání a namířili vyústění trubic
do bezpečného prostoru. Dále bylo mladíkům důrazně vysvětleno, jakým
způsobem manipulovat s tímto druhem pyrotechniky.
Vlivem jejich jednání nedošlo k žádným škodám na majetku ani k žádné újmě
na zdraví. -TB-

Likvidace hořícího předmětu na komunikaci - Skuteč
Dne 1.1.2014 v 00:35 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v ul. Tylova ve Skutči. Při výjezdu na Komenského nám. si hlídka
povšimla uprostřed křižovatky hořícího předmětu. Dalším šetřením bylo zjištěno,
že se jedná o základnovou část, ze které jsou vystřelovány ohňostroje.
Jelikož uvedený předmět bránil provozu na pozemní komunikaci a byla dána
obava, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví případných kolemjdoucích, strážníci
bezpečným způsobem daný předmět uhasili. Následně tento předmět odstranili
z pozemní komunikace. -TB-

Krádež dřeva - Přibylov
Dne 2.1.2014 v 10:12 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v obci Přibylov, kdy si povšimla, jak dva muži romského původu tlačí
po chodníku, který lemuje hlavní pozemní komunikaci, káru, plně naloženou
dvěma kmeny třešně, o průměru cca 30 cm.
Pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku byli uvedení muži vyzváni
k předložení dokladu totožnosti a dále k podání vysvětlení. Na otázku, odkud
dřevo vezou odpověděli, že leželo volně v úvozové cestě cca 200 metrů od místa
kontroly. Jelikož uvedené dřevo přesahovalo průměr povolený ke sběru, podezřelí
byli vyzváni, aby vrátili dřevo na původní místo. Uvedení výzvy uposlechli a před
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služebním vozidlem tlačili kárku zpět (viz. video) a dřevo umístili na své původní
místo, ač se jim viditelně nechtělo.
Na místo se následně náhodně dostavil i majitel pozemku, který potvrdil, že dřevo
opravdu pochází z tohoto místa, a že zde bylo volně ložené k dalšímu zpracování.
Dřevo si na místě převzal.
S podezřelými byl jejich přestupek řešen zákonem stanoveným způsobem. -TB-

Oznámení o poškozené skleněné výplni domu
Dne 4.1.2014 v 18:45 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč, že v ulici
Šraňk ve Skutči je poškozená skleněná výplň okna u opuštěného rodinného
domu.
Na místo se téhož dne v 19:05 hodin dostavila hlídka MP Skuteč, kdy provedeným
šetřením na místě bylo zjištěno, že k poškození nedošlo vlivem jednání neznámé
osoby, nýbrž vlivem vysokého větru. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dvojitá
okna, kdy je poškozena pouze vnější část, kdy jedno křídlo okna leželo poškozené
na chodníku u domu včetně rozbitého rámu a střepů skleněné výplně a u druhého
křídla okna byla poškozena skleněná výplň, ale stále bylo usazeno v pantech.
Vnitřní okna byly bez poškození a uzavřena. Dle kontroly na místě nebylo dáno
podezření z násilného vniknutí.
Hlídka na místě provedla fotodokumentaci původního stavu, dále bylo pomocí
pásky "zákaz vstupu" provedeno zajištění poškozené okenice, aby nedošlo vlivem
větru k jejímu dalšímu poškození. Dále byla poškozená okenice ležící na zemi
sebrána a umístěna před vchodové dveře, stejně tak i střepy byly strážníky
posbírány a odklizeny z chodníku, aby nedošlo k ohrožení zdraví případných
chodců.
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Pád stromu - Dolívka
Dne 4.1.2014 v 21:05 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost po pozemní komunikaci ze Žďárce u Skutče ve směru na obec Dolívka.
Před obcí Dolívka si hlídka povšimla, jak přes pozemní komunikaci leží padlý
strom, který byl vlivem vysokého větru vyvrácen. Na místě přítomen obyvatel
obce Dolívka a hlídka PČR. Na místo se dále dostavila jednotka HZS Hlinsko, která
provedla odstranění překážky z komunikace.
Hlídka MP na místě provedla fotodokumentaci a odklonění provozu.

-TB-

Nález mobilního telefonu - Skuteč
Dne 7.1.2014 v 14:20 hodin se dostavil na služebnu Městské policie Skuteč žák
7. třídy, kdy přinesl mobilní telefon v růžovém pouzdru. K tomu uvedl, že mobilní
telefon nalezl v ulici Vítězslava Nováka ve Skutči, před vchodem do Základní
umělecké školy.
Jedná se o mobilní telefon Samsung černé barvy a o růžové pouzdro s modrými
prvky. -TBMOBILNÍ TELEFON BYL JIŽ PŘEDÁN MAJITELCE.
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Zatajení nálezu - Skuteč
Dne 7.1.2014 oznámil na Městskou policii Skuteč občan Skutče, že jeho manželce
dne 4.1.2014 vypadla v obchodě na Palackého nám. ve Skutči z kabelky
bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč, kdy tohoto si povšimla až
před obchodem. Proto se vrátila zpět, ale to už se zde bankovka nenacházela.
Strážníci počali ve věci provádět šetření, kdy byl vytěžen kamerový systém
v obchodě, čímž byla zjištěna osoba pachatele, který hotovost nalezl. Dalším
šetřením se podařilo uvedenou osobu i ztotožnit a kontaktovat. Podezřelý byl
vyzván, aby se dostavil k podání vysvětlení. Následně podezřelý přiznal nález
hotovosti a to, že si hodlal hotovost ponechat. Obnos strážníkům vydal. Dále
s ním byl přestupek dle § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, řešen zákonem stanoveným způsobem.
Jaké bylo překvapení poškozených, když jim hotovost byla navrácena dva dny
po podání oznámení. Nutno podotknout, že tento druh přestupků je velmi obtížné
objasnit. K tomuto řádnému objasnění napomohl především kamerový záznam,
všímavost prodavačů a dobrá místní a osobní znalost strážníků. -TB-

Řidiči pod vlivem alkoholu - Luže, Proseč
Dne 11.1.2014 ve 3:35 hod. si hlídka MP Skuteč v ulici Žižkova v Luži povšimla
vozidla Škoda Forman bez funkčního osvětlení SPZ a pravého koncového světla.
Z důvodného podezření ze spáchání přestupku strážníci vozidlo v ul. Husova
zastavili. Při provádění úkonů byl z dechu 49 letého řidiče cítit alkohol. Následná
dechová zkouška byla s pozitivním výsledkem 0,94 promile alkoholu v krvi.
Strážníci na místo přivolali hlídku OO PČR Skuteč, která řidiči zakázala další jízdu
a případ si převzala k dalšímu opatření.
Dne 12.1.2014 ve 2:17 hod. si hlídka strážníku povšimla stříbrné Škody Fábia,
která před služebním vozidlem začala ujíždět, strážníci Fábii pronásledovali
po Proseči až k obchodu se smíšeným zbožím Elka, kde vozidlo zastavilo. Řidič,
z jehož dechu byl silně cítit alkohol si před strážníky začal "sypat popel na hlavu"
s tím, že má doma rodinné problémy, a tak usedl za volant pod vlivem alkoholu.
Dechová zkouška, kterou strážníci s řidičem provedli, byla pozitivní s výsledkem
1,98 promile alkoholu v krvi. Strážníci řidiče z důvodu podezření ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky do příjezdu hlídky OO PČR Skuteč
omezili na osobní svobodě a případ ji následně předali k dalšímu opatření. -TB-
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Oznámení o zraněné osobě - Skuteč
Dne 20.1.2014 v 16:15 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že v ul. Fimberk v obci Skuteč se na komunikaci nachází ležící osoba muže.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč ve složení prap. Vancl
a stržm. Sapieta. Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná
o staršího muže, kterému byl z dechu cítit alkohol a na pravé ruce měl silně
krvácející ránu. Strážníci na místě provedli první pomoc a dále na místo přivolali
jednotu RZS, která muže převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice.
Věc byla následně předána PČR dalšímu šetření.

Oznámení o volání o pomoc - Skuteč
Dne 22.1.2014 v 22:13 hodin byla hlídka Městské policie Skuteč vyslána
operačním důstojníkem PČR do ulice Sládkova ve Skutči, kde bylo oznámeno,
že mužský hlas volá z blíže neurčeného místa v ulici Osady Ležáků o pomoc.
Na místo se téhož dne v 22:17 hodin dostavila hlídka MP Skuteč. Na místě byl
kontaktován a vytěžen oznamovatel, který uvedl, že chvíli před příjezdem hlídky
volání o pomoc ustalo a dále ukázal směr, ze kterého se volání ozývalo. Strážníky
bylo provedeno další šetření v uvedené lokalitě, kterým bylo následně zjištěno,
že o pomoc volal 76 letý obyvatel jednoho z řadových domů v ulici Osady Ležáků.
Když byl strážníky dotazován, proč o pomoc volal, sdělil, že jeho manželka
se dlouho nevracela domů a proto měl strach, že se jí něco stalo. V době příjezdu
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hlídky na místo byla jeho manželka již doma. Na místě nebylo shledáno ohrožení
života a zdraví, ani podezření z páchání protiprávního jednání.
Na místo se dále dostavila hlídka OOP ČR. -TB-

Doprava osoby do záchytné stanice
Dne 25.1.2014 v 20:45 hodin si hlídka MP Skuteč povšimla při provádění běžné
hlídkové činnosti v ul. ČS Armády ve Skutči ležícího muže. Při provedení bližšího
šetření bylo zjištěno, že z muže je silně cítit zápach alkoholu, muž na oslovení
hlídky reagoval.
Jelikož byl vlivem nízké teploty (-10°C) a stavu muže ohrožen jeho život a zdraví,
bylo rozhodnuto o transportu osoby na protialkoholní záchytnou stanici Pardubice.
Cestou bylo u osoby provedeno lékařské vyšetření v chrudimské nemocnici.
U uvedeného byla naměřena hodnota 4,04 promile alkoholu v dechu.

Dopravní nehoda- Skuteč
Dne 28.1.2014 v 08:38 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že v ulici Vítězslava
Nováka ve Skutči došlo k dopravní nehodě osobního vozidla se zraněním.
Na místo se téhož dne v 08:41 hodin dostavila hlídka MP Skuteč. Na místě bylo
zjištěno, že řidič vozidla nezvládl řízení a sjel mimo komunikaci, kde vozidlo
narazilo do stromu. Řidič vozidla jevil známky šoku- proto mu byla poskytnuta
první pomoc, kdy u uvedené osoby byla provedena protišoková opatření. Nebylo
zjevné další zranění.
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Na místo se dále dostavila jednotka RZS Skuteč, která řidiče transportovala
k lékařskému vyšetření do nemocnice.
Na místě dále spolupráce s jednotkami HZS Hlinsko a SDH Skuteč a hlídkami PČR
OOP Skuteč a SDN Chrudim. -TB-

Oznámení o toulavém psovi- Skuteč
Dne 29.1.2014 v 19:36 hodin bylo oznámeno obsluhou restaurace U Jonášů
ve Skutči, že do restaurace přiběhl toulavý pes a nyní se zde stále nachází.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč. Šetřením na místě byl
dle identifikační známky psa zjištěn kontakt na jeho majitele, který byl hlídkou
následně vyrozuměn. Majitel psa se poté dostavil na místo, kde si psa převzal.
Přestupek byl s majitelem psa vyřešen zákonem stanoveným způsobem.

Dopravní nehoda OA+zvěř - Přibylov
Dne 30.1.2014 v 21:15 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v obci Přibylov, kdy si v lese za obcí povšimla odstaveného vozidla Škoda
Superb. Hlídka zastavila a kontaktovala osoby u vozidla, čímž bylo zjištěno,
že na místě před chvílí došlo ke střetu tohoto vozidla se zvěří- divokým prasetem.
Nebylo zjištěno zranění osob. Prase bylo vlivem střetu již mrtvé.

21

Hlídkou MP byla na místo přivolána hlídka PČR SDN Chrudim. Dále byl o nehodě
vyrozuměn hospodář místně příslušného mysliveckého sdružení. Strážníci
MP Skuteč na místě do příjezdu hlídky PČR zajišťovali kyvadlové řízení dopravy.
Po následné domluvě s hlídkou PČR byla na místo dále přivolána jednotka HZS
Chrudim, a to z důvodu odklizení následků po dopravní nehodě z komunikace.
Komunikace byla plně průjezdná téhož dne v 22:25 hodin. -TB-

Doprava osoby do záchytné stanice - Skuteč
Dne 31.1.2014 v 21:20 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že v ulici Fimberk
ve Skutči leží osoba, která je zjevně pod vlivem alkoholu a je pomočená.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč. Na místě se potvrdilo, že se jedná
o muže, který nehybně leží na chodníku, je pokálen a je z něho cítit alkohol. Muž
se po chvilce probral a sdělil hlídce, že cítí bolest na hrudi. Na místo byla
přivolána jednotka RZS, která,muže vyšetřila a sdělila hlídce, že muž je
po zdravotní stránce v pořádku a že je pouze pod vlivem alkoholu.
Muž nebyl schopný k provedení dechové zkoušky. Následně byl převezen hlídkou
MP na protialkoholickou záchytnou stanici v Pardubicích.

22

Likvidace padlého stromu - Proseč
Dne 31.1.2014 v 04:55 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činností přejezd mezi katastry pověřených obcí, kdy si mezi obcí Zderaz a Proseč
(místní část Chřiby na horizontu) povšimla padlého stromu na komunikaci.
Na místě byla již přítomna jednotka HZS Hlinsko, která počala provádět likvidační
práce.
Hlídka MP na místě provedla zastavení dopravy a následně kyvadlové řízení
dopravy.

Výbuch poštovní schránky
Dne 24.1.2014 se na strážníky MP Skuteč obrátila poškozená žena s tím, že ji dva
neznámí výrostci opakovaně údery a kopy poškozují poštovní schránku. Předala
strážníkům i popis podezřelých. Ti v místě prováděli opakované namátkové
kontroly. K poškozování docházelo v pátek okolo 13:30 hod., v pondělí a úterý
okolo 11:30 hod.
Dne 4.2.2014 v 11:45 hod. se poškozená na strážníky obrátila znova s tím,
že tentokrát ji stejní pachatelé do schránky umístili zatím neznámou výbušninu,
která po explozi schránku zcela zdemolovala. Pachatele se vydal pronásledovat
manžel poškozené. Svědkyně uvedla, že pachatele - žáky místní základní školy
poznala a znala i jejich příjmení. Strážník provedl šetření v místní škole, kde oba
pachatele ztotožnil a jednoho z nich v přítomnosti pedagoga vytěžil. Ten se k činu
doznal a předal strážníkovi zápalky a 4ks zábavní pyrotechniky II. třídy
nebezpečnosti.
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Strážníci o protiprávním jednání vyrozuměli rodiče 14 letých pachatelů
a zprostředkovali náhradu škody poškozeným. Protiprávní jednání - přestupek
proti majetku - poškozování cizí věci bude z důvodu věku pachatelů odložen.
O jejich jednání však bude vyrozuměn Orgán péče o rodinu a dítě Chrudimského
Městského úřadu a škola, o jejíž přestávce k poškozování docházelo.
Strážníci nenechají bez povšimnutí ani místní obchod, ve kterém zábavní
pyrotechniku určenou osobám starším 18 let opakovaně prodávají dětem
a mladistvým!

Padlý strom v zatáčce
Při hlídkové činnosti vozidlem byl v nepřehledné zatáčce mezi obcemi
Česká Rybná a Miřetín strážníky zjištěn spadlý strom přes vozovku. Strážnici
v obou směrech uzavřeli komunikaci a na místo přivolali HZS Hlinsko,
který nebezpečnou překážku silničního provozu odstranil.

Dopravní nehoda Proseč
Dne 6.2.2014 v 10:15 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že na komunikaci mezi obcí Proseč a Rychnov došlo k dopravní nehodě osobního
automobilu se zraněním.
Na místo se téhož dne v 10:30 hodin dostavila hlídka MP Skuteč. Provedeným
šetřením na místě bylo zjištěno, že řidič osobního vozidla Toyota na zledovatělé
vozovce nezvládl řízení a vyjel mimo komunikaci ze svahu do lesa, přičemž
se vozidlo otočilo na střechu. Na místě byly zjištěny dvě osoby - muž a žena,
které byli při příjezdu hlídky na místo již mimo havarované vozidlo. Uvedeným
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osobám byla strážníky poskytnuta první pomoc. Na místo byly strážníky následně
přivolány i ostatní složky IZS.
Na místo se následně dostavila hlídka SDN PČR, HZS Hlinsko, SDH Krouna
a RZS Skuteč. Zraněné osoby byly transportovány k lékařskému vyšetření
do nemocnice.
Dále se strážníci MP Skuteč podíleli na řízení dopravy při vyprošťování vozidla.
Nutno podotknout, že osoby z havarovaného vozidla měly obrovské štěstí, že
vyvázly pouze s lehčím zraněním. Tímto bych apeloval na všechny řidiče, aby
po této komunikaci v zimním období nejezdili. Nejen že se dopouští přestupku
v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., ale navíc ještě ohrožují svůj
život a zdraví, jelikož se komunikace v zimě neudržuje a je na ní souvislá vrstva
ledu.

-TB-

Krádež železa - Proseč
Dne 7.2.2014 v 09:20 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč, že v obci Proseč došlo
ke krádeži železa z pozemku u jednoho z rodinných domů. Na místo se ihned
dostavila hlídka MP Skuteč. Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno,
že neznámý pachatel v noci z 6.2. na 7.2.2014 ze dvora u jednoho z rodinných
domů odcizil traverzy, trubky a další železné předměty. Celková výše škody
na odcizení byla poškozenými vyčíslena na více než 5.000,- Kč, tudíž bylo ve věci
dáno podezření z trestného činu a na místo byla přivolána hlídka PČR.
Hlídkou MP dále bylo provedeno šetření v místním sběrném dvoře, které bylo
s negativním výsledkem.
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Téhož dne v 12:43 hodin bylo oznámeno na MP Skuteč pracovnicí sběrného dvoru
v Proseči, že se zde nacházejí dva mladíci, kteří na káře přivezli železo,
které se podobá dle popisu tomu, jenž bylo odcizeno. Na místo se ihned
dostavila hlídka MP, ale to se zde již podezřelé osoby nenacházely a na váze byla
pouze kára s železem. Na místě bylo zjištěno, že ve sběrném dvoře podezřelé
vyplašila poškozená, která je zahlédla v centru Proseče a jelikož poznala své věci,
sledovala je až do sběrného dvora, kde je obvinila z krádeže. Mladíci se zalekli
výhružky přivolání policie a utekli neznámo kam.
Hlídkou MP bylo provedeno šetření, za účelem zjištění totožnosti podezřelých,
které bylo po cca 1 hodině usilovné práce úspěšné a následně se podařilo
strážníkům osoby nalézt i fyzicky. Mladíci se k činu přiznali, a proto byli strážníky
předáni Policii ČR k provedení dalších úkonů.

Napadení psem
Čtvrtek 13.2. byl pro MP Skuteč ve znamení odchytu psů. Černá fena německého
ovčáka děsící pacienty Hamzovy léčebny v Košumberku byla mírumilovná
a se strážníky spolupracovala. Strážníci šetřením zjistili majitele i skutečnost,
že pes není již 4 roky přihlášen, strážníci fenku předali majiteli a dali mu šanci
poplatek ze psa uhradit do pondělí.
Ve 12:16 hod. obdrželi strážníci tísňové volání o napadení člověka psem na louce
v extraviánu města Skutče. Přesto, že strážníci plnili jiné úkoly, své činnosti
okamžitě zanechali a za použití modrého majáku pospíchali na místo oznámení.
Při této příležitosti bych rád zmínil, že dojezdový čas příjezdu hlídky ke krizové
události výrazně zkracuje přesné definování místa zásahu, včetně města, ulice
a orientačního bodu (nesloužíme pouze ve Skutči, ale i v Luži a Proseči).
Na místě se nacházela žena se zraněným psíkem menšího vzrůstu v náručí
a na ní útočil německý ovčák. Psa se snažily košťaty odrazit dvě svědkyně,
které slyšely křik a přiběhly paní na pomoc. Statečné ženy neváhaly riskovat své
zdraví a nezůstaly k pomoci druhým lhostejné. Situace byla velmi emočně
vypjatá, velké štěstí bylo, že zrovna sloužil zkušený strážník, dlouholetý chovatel
psů, který zachoval chladnou hlavu a místo oprávněného použití služební zbraně
psa odehnal teleskopickým obuškem a hlasitým křikem. Strážníci zjistili majitele
psa a psa zahnali až domů.
Německý ovčák neútočil na člověka, ale na malého psa, kterého i zranil. Jak se
majitelka psíka snažila svého miláčka v náručí chránit, dorážel německý ovčák
i na ní, paní však nezranil.
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Majitel německého ovčáka projevil upřímnou lítost, k celé události se postaví jako
chlap, přislíbil uhrazení veškeré veterinární péče a majitelce malého psíka
se omluvil. Psa si příště lépe zajistí, strážníci při určování výše sankce přihlédnou
k majitelovi spolupráci.

Řízení pod vlivem návykové látky - Proseč
Při běžné hlídkové činnosti dne 20.2.2014 v 22:06 hodin v k.ú. Proseč hlídka
zastavila pro podezření z přestupku vozidlo Peugeot. Dle chování řidiče strážníci
pojali důvodné podezření, že je pod vlivem návykové látky. Z tohoto důvodu
byla věc předána Policii ČR, která se na místo dostavila vzápětí. Řidič
byl hlídkou PČR podroben testu na drogy, který byl s pozitivním výsledkem.
Věc si převzala PČR. -TB-

Maření výkonu úředního rozhodnutí - Skuteč
Dne 25.2.2014 v 17:14 hodin prováděla hlídka MP Skuteč autohlídku v ulici
Tylova ve Skutči, kdy si na křižovatce s ulicí Č.S. armády povšimla projíždějícího
vozidla Škoda Fabia, ve kterém nebyl nikdo z osádky připoután bezpečnostním
pásem a to včetně dětí na zadních sedadlech. Pro podezření z přestupku bylo
vozidlo hlídkou MP předepsaným způsobem zastaveno. Kontrolou bylo dále
zjištěno, že vozidlo řídí osoba, které byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí byla
na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k provedení dalších
úkonů.

Zjištění mladistvé
Dne 27.2.2014 v 08:23 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v parku u koupaliště ve Skutči, kdy si povšimla, jak na jedné z laviček
při cestě sedí cca 15ti letá dívka. Na dotaz strážníků dívka uvedla, že zde čeká
na kamarádku a že ve škole nemá být, jelikož jejich třída má dnes ředitelské
volno. Toto tvrzení si hlídka ověřila telefonicky ve škole, kdy od ředitele školy bylo
zjištěno, že dívka by právě měla sedět na hodině zeměpisu.
Hlídka MP následně "záškolačku" převezla do školy, kde jí předala řediteli školy.
-TB-
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Převoz osoby na PaZS Pardubice
Dne 7.3.2014 v 20:25 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že na hlavní pozemní komunikaci (ul. V. Nováka) při výjezdu ze Skutče ve směru
na Prosetín leží muž, který je zjevně pod vlivem alkoholu.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč, která v muži poznala "starého
známého". Jedná se o muže, který takřka denně konzumuje alkoholické nápoje
a hlídkou MP byl již několikrát převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Muž
ležel na komunikaci tak, že zabíral polovinu jízdního pruhu a svým jednáním
bezprostředně neohrožoval jen bezpečnost a plynulost provozu, ale i svůj život
a zdraví. U muže bylo naměřeno 2,99 promile alkoholu v dechu.
Hlídka se ze shora uvedených důvodů rozhodla muže převézt na Protialkoholní
záchytnou stanici v Pardubicích, což i následně učinila. -TB-

Zjištění krádeže PHM - Luže
Dne 9.3.2014 v 3:28 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou činnost
v k.ú. Luže, kdy si na parkovišti pro autobusy v ul. Poděbradova povšimla, jak
několik autobusů má otevřené víčko nádrže a na zemi kolem nich se nacházejí
skvrny od nafty. Pro podezření ze spáchání trestného činu bylo hlídkou ihned
učiněno šetření v okolí místa činu za účelem zjištění pachatele, které však bylo
s negativním výsledkem. Dále bylo místo uzavřeno a to z toho důvodu, aby
na místě činu nedošlo k znehodnocení stop. O věci byla vyrozuměna Policie ČR,
která se následně dostavila na místo a věc si převzala. -TB-
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Řízení pod vlivem alkoholu,
rozhodnutí - k.ú. Luže

maření

výkonu

úředního

Dne 9.3.2014 prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou činnost na pomezí
k.ú. Skuteč a Luže, kdy projížděla od Štěpánova ve směru na Luži. Za křižovatkou
na obec Bělá upoutalo pozornost strážníků vozidlo Škoda Felicia, které jelo
v protisměru a pokračovalo dále ve směru na Zbožnov. Hlídka se rozhodla
pro podezření z přestupku vozidlo zastavit, což také následně předepsaným
způsobem učinila. Strážníci zastavili služební vozidlo cca 2 m za uvedeným
automobilem, vystoupili a přistupovali k němu, kdy řidič vozidlo odbrzdil a to
vlivem mírného klesání počalo couvat, přičemž narazilo do služebního vozidla
strážníků. Naštěstí nedošlo k žádnému poškození vozidel.
Následnou kontrolou bylo zjištěno, že řidiči vozidla byl vysloven zákaz řízení
motorových vozidel a dále že z jeho dechu je cítit alkohol. Pro podezření
ze souběhu několika trestných činů byla na místo přivolána hlídka OOP ČR
Skuteč, která si věc na místě převzala. Provedenou dechovou zkouškou bylo řidiči
naměřeno 3,06 promile alkoholu v dechu. -TB-

Bezdomovec v autobusové čekárně - Bělá
Dne 10.3.2014 v 01:40 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v obci Bělá. Zde bylo hlídkou zjištěno, že v jedné z autobusových čekáren
spí osoba. Již od prvního pohledu bylo jasné, že se jedná o "známou firmu" bezdomovce, který byl již v minulosti opakovaně vykazován z podobných objektů,
které využíval jako noclehárnu a vlivem jeho pobytu vznikalo znečištění těchto
prostor.
Uvedený bezdomovec byl strážníky z místa vykázán, kdy ještě před svým
odchodem byl vyzván k úklidu a uvedení čekárny do původního stavu.
Nutno podotknouti, že tentýž bezdomovec byl vykázán dne 7.3.2014 v nočních
hodinách i z jedné nově vybudované čekárny v obci Luže.
Jelikož se nejedná o ojedinělý případ, strážníci MP Skuteč budou i nadále
provádět běžnou hlídkovou činností pravidelné kontroly těchto objektů a osoby
podobného typu z míst vykazovat. -TB-
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Pohřešování dívky - Luže
Dne 11.3.2014 v 08:00 hodin požádala dozorčí služba OOP ČR Skuteč hlídku
Městské policie Skuteč o součinnost při pátrání po pohřešované šestnáctileté
dívce v Luži. Hlídka MP následně provedla šetření u rodinných příslušníků přítele
pohřešované a u jejích přátel. Dále hlídka MP prováděla zvýšenou hlídkovou
činnost v Luži a okolí. Všechny zjištěné skutečnosti byly předávány hlídce PČR.
Téhož dne v 10:30 hodin byla hlídka MP ze strany PČR vyrozuměna o tom,
že pohřešovaná dívka byla již nalezena. -TB-

Poskytnutí první pomoci I. - Skuteč
Dne 13.3.2014 v 13:35 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou pěší hlídkovou
činnost na Palackého náměstí ve Skutči, kdy si povšimla, jak několik metrů
před nimi upadl muž na zem. Hlídka ihned zareagovala a přispěchala muži
na pomoc. Uvedený muž jevil příznaky epileptického záchvatu. Proto hlídka ihned
přivolala na místo RZS, která muže na místě vyšetřila. Do příjezdu jednotky RZS
hlídka MP kontrolovala životní funkce. -TB-

Poskytnutí první pomoci II. - Skuteč
Dne 13.3.2014 v 13:55 hodin oslovil hlídku MP Skuteč muž, že v ulici Školní se
jeho manželka vážně pořezala. Hlídka se ihned dostavila na místo, kde bylo
zjištěno, že si žena uřízla kus prstu. Hlídka ženě poskytla první pomoc a na místo
přivolala RZS. -TB-

Zjištění krádeže nafty - Skuteč
Dne 15.3.2014 v 01:00 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Skuteč, kdy si povšimla na prostranství poblíž vlakového nádraží
za složenými kládami podezřele zaparkovaného vozidla zn. Ford. Při bližším
šetření bylo zjištěno, že ve vozidle se nachází několik kanystrů. Jelikož v minulosti
v okolí docházelo ke krádežím nafty a dále se místo nacházelo poblíž lomu,
kde jsou zaparkována nákladní vozidla, hlídka pojala podezření, že by zde mohlo
docházet k trestné činnosti. Proto byla o věci vyrozuměna Policie ČR.
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Dále bylo provedeno oběma hlídkami šetření v areálu lomu, kdy zde byl policisty
z OO PČR Skuteč zjištěn muž, který následně uvedl, že do těchto míst přijel
za účelem krádeže nafty. -TB-

Oznámení o podezřelých osobách a věcech - Proseč
Dne 17.3.2014 v 08:20 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč, že se
ve sběrném dvoře v Proseči nacházejí podezřelé osoby, které přinesly do sběrny
rozřezané měděné okapy.
Na místo se ihned dostavila hlídka MP Skuteč. Na místě byli zjištěni a ztotožněni
tři muži, kteří do sběrny přinesli shora uvedenou měď. Jelikož v minulosti
docházelo v okolí ke krádežím okapových svodů a hlídka MP pojala důvodné
podezření, že by se mohlo jednat o věci, které pochází z trestné činnosti,
na místo byla přivolána hlídka PČR OOP Skuteč. Policisté si věc na místě převzali
k provedení dalšího šetření. -TB-
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Poskytnutí první pomoci - Skuteč
Dne 17.3.2014 v 20:13 hodin projížděl strážník MP Skuteč, toho času mimo
službu, ulicí Havlíčkova ve Skutči, kdy si povšiml, jak při levé krajnici leží na zemi
žena.
Strážník proto ihned zastavil a dotazoval se ženy na její zdravotní stav, kdy ona
uvedla, že venčila svého psa, kdy se jí připletl pod nohy a ona upadla a uhodila se
do hlavy.
Strážník proto na místo přivolal RZS Chrudim, která ženu převezla do nemocnice
k lékařskému vyšetření. Psa, kterého žena venčila, strážník umístil do služebního
kotce a ženě bude vydán po jejím návratu z nemocnice.

Zjištění požáru - Martinice
Dne 21.3.2014 v 01:05 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Proseč, kdy si povšimla na louce v místní části Martinice dvou
hořících hromad. Při bližším průzkumu bylo zjištěno, že se jedná
o nekontrolované pálení, kdy vlivem větru hrozilo rozšíření požáru na okolní
porost a roubenou budovu. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána jednotka
HZS, která provedla zahašení ohnisek požáru.

Fyzické napadení Proseč
Dne 23.3.2014 ve 02:10 hod., při hlídkové činnosti na prosečském náměstí
strážníci zahlédli mladého muže s dívkou. Muž krvácel z obličeje a úst, chybělo
mu několik zubů. Strážníci zraněnému okamžitě poskytli první pomoc a na místo
přivolali záchrannou službu. Po ošetření 21 letého muže a 15 letou dívku
ztotožnili. Strážníky bylo zjištěno, že mladý muž byl údajně napaden třemi zatím
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neznámými muži. Strážníci pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví
na místo přivolali hlídku OO PČR Skuteč, která si případ převzala k dalšímu
šetření. -TB-

Krádež poutače Luže
Dne 22.3. 2014 ve 2:45 hod. zadrželi strážníci 30 letého muže, který na Náměstí
plk. Koukala v Luži ukradl kovový (zánovní) reklamní poutač na kapelu Nekřič,
(ve které shodou okolností hraje náš kolega). Strážníci muži za krádež uložili
blokovou pokutu. Poutač bude dnes vrácen majiteli. -TB-

Řízení bez ŘP - Proseč
Dne 6.4.2014 v 23:38 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.ú. Proseč, kdy si povšimla, jak k benzínové čerpací stanici z pozemní
komunikace sjíždí vozidlo Renault. Následnou kontrolou vozidla bylo zjištěno,
že čerstvě plnoletá řidička nevlastní řidičský průkaz a dále na místě nebylo možné
vyloučit podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.
Proto byla na místo hlídkou MP přivolána PČR, která si věc převzala. -TB-
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Zjištění bezdomovce- Česká Rybná
Dne 7.4.2014 v 00:40 hodin prováděla hlídka MP Skuteč běžnou hlídkovou
činnost v k.o. Proseč, místní část Česká Rybná, kde si povšimla, jak v autobusové
čekárně na lavičce leží osoba.
Pro podezření, že by se mohlo jednat o osobu, která je ohrožena na životě
a zdraví se hlídka rozhodla osobu zkontrolovat. Následnou kontrolou bylo zjištěno,
že se jedná o osobu bez domova, která si z prostoru čekárny udělala noclehárnu.
Po ztotožnění byl uvedený bezdomovec vyzván, aby po sobě prostor čekárny
uklidil a následně byl z místa vykázán. -TB-

Oznámení o nálezu peněženky- Žďárec u Skutče
Dne 7.4.2014 v 17:07 hodin oznámil na Městskou policii Skuteč zaměstnanec ČD,
že ve vlaku nalezl peněženku s finančním obnosem a doklady. Na místo se ihned
dostavila hlídka MP, která nález převzala.
Následně hlídka dle dokladů zjistila majitele, kterému byla peněženka posléze
předána. -TB-

Loupežné přepadení ve Skutči
Dne 22.4.2014 v 11:16 hod. obdrželi skutečští strážníci oznámení od operačního
důstojníka Policie ČR o probíhajícím loupežném přepadení se zbraní v jednom
z obchodů v ul. V. Nováka ve Skutči. Na místo se neprodleně dostavila hlídka
strážníků. Pachatel se již nacházel mimo prodejnu na protějším chodníku.
Zaměstnanec prodejny na pachatele strážníky upozornil. Ti ho z taktických
důvodů nechali zajít do Tyršovy ulice, kde provedli zákrok v souladu se zákonem.
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Jelikož muž nereagoval na výzvy „jménem zákona“, bylo použito donucovacích
prostředků - hrozby namířenou služební zbraní, následně byla muži nasazena
pouta a provedena bezpečnostní prohlídka. U muže byl zajištěn revolver. Strážníci
pachatele omezili na osobní svobodě do příjezdu hlídky Policie ČR, která si případ
převzala k dalšímu šetření.

Poskytnutí první pomoci - Luže
Dne 22.4.2014 v 14:00 hodin si strážníci MP Skuteč při výkonu běžné hlídkové
činnosti v ul. Komenského v Luži povšimli, jak u jednoho z domů sedí muž a jeho
hlava je od krve. Strážníci po tomto zjištění ihned muže kontaktovali, následně
bylo zjištěno, že muž je silně pod vlivem alkoholu. Sám hlídce uvedl, že upadl
a rozbil si hlavu.
Hlídka poskytla muži první pomoc a dále na místo přivolala rychlou záchrannou
službu, která zraněného převezla do nemocnice k dalšímu vyšetření.

-TB-

Podomní prodej v Luži
Dne 6.5.2014 ve 12:45 hod. bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že v Luži
na Náměstí plk. Koukala se nachází skupinka čtyř osob, které nabízejí blíže
nespecifikované služby. Strážníci skupinku osob nalezli a ztotožnili, podezřelí
po poučení uvedli, že žádné služby nenabízejí, pouze dělají průzkum pro zdravotní
pojišťovnu. Jejich lživé tvrzení strážníci vyvrátili následným šetřením, kde zajistili
svědky a listinné důkazy.
Osoby v rozporu s vyhláškou města Luže nabízeli přestup k jiné zdravotní
pojišťovně a na ulici s občany sepisovali smlouvy. Případ bude předán pro
podezření ze spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupku proti
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pořádku v územní samosprávě Komisi k řešení přestupků při Mě Ú Luže. Za tento
přestupek hrozí podomním prodejcům pokuta v max. výši 30 000Kč.

Otevření bytu zraněného
Dne 20.5.2014 ve 22:15 hod. operační MP Chrudim oznámil Skutečským
strážníkům, že na tísňovou linku přijal oznámení od občana Skutče, který upadl
ve svém bytě na Palackého náměstí a nemůže se postavit na nohy- silné bolesti
v třísle. Strážníci MP Skuteč s 63 letým mužem komunikovali prostřednictvím
mobilního telefonu, aby zjistili, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Na místě požádali
sousedy o v puštění do domu. Přesto, že se na místo dostavila známá
poškozeného s náhradními klíči, nebylo to k ničemu, neboť poškozený muž měl
klíče z druhé strany zámku a dveře nešly otevřít. Strážníci využili svého oprávnění
k otevření bytu a prostřednictvím přivolané jednotky SDH Skuteč byl byt otevřen,
muži poskytnuta první pomoc a na místo přivolána záchranná služba, která
zraněného transportovala do nemocnice.
Strážníci zajistili zabezpečení bytu a vyrozuměli jeho majitelku.
poškozeného nevznikla zásahem žádná újma.

Na majetku

Úhoř v kašně
Dne 30.5.2014 ve 23:40 hod. si hlídka skutečských strážníků všimla dvojice
mužů, kteří kbelíkem manipulovali v prostoru kašny na Palackého náměstí
ve Skutči.
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Na dotaz strážníků co dělají, muži s rukama ponořenýma ve vodě odvětili, že loví
úhoře.
Strážníci nejprve nevěděli, jestli si z nich muži dělají legraci nebo oba přebrali
při konzumaci alkoholu. Jaké bylo jejich překvapení, když v kašně plaval skutečně
živý asi půlmetrový úhoř. Na dotaz strážníků, kde se v kašně úhoř vzal,
kontrolovaní muži odvětili, že nevědí. Odchyt do rukou se pro přílišnou kluzkost
ryby nezdařil, a tak jeden z lovců musel doběhnout domů pro podběrák.
Po úspěšném lovu 39 a 41 letí muži s úhořem odešli.
Vůbec bych se nedivil, kdybychom u kašny potkali rybáře i s prutem, neboť
ve Skutči a Rusku je jak vidno všechno možné.

Osoba v celostátním pátrání - Luže
Dne 10.6.2014 ve 13:00 hod. zadrželi skutečští strážníci na území města Luže
osobu v celostátním pátrání. Po provedené bezpečnostní prohlídce byla osoba
eskortována na Obvodní oddělení Policie ČR Skuteč. V tomto týdnu se jedná již
o druhé zadržení osoby hledané policií.

Kain a Ábel
Dne 11.6.2014 ve 22:35 hod. přijali skutečští strážníci oznámení od občanky
Proseče, že ji její opilý bratr nechce pustit domů a jejímu příteli vyhrožuje
likvidací. Na místě proveden společný zákrok s OO PČR Skuteč, která si případ
převzala k dalšímu opatření.

Zápach ve Skutči
Minulý týden jsme čelili množství oznámení na zápach zamořující několik dní celé
město. Situaci jsme řešili ve spolupráci s hygienickou stanicí Chrudim
a právníkem. Jedná se o to, že místní podnikatel (právnická osoba) vyváží na své
pastviny a pole močůvku. Vzhledem k tomu, že nepršelo, močka zůstala
na povrchu a obtěžovala zápachem okolí. Hygienická stanice, právník i já
se domníváme, že věcně příslušný správní orgán, který by se měl případným
jiným správním deliktem zabývat je Odbor životního prostředí Mě Ú Chrudim.
Městská policie Skuteč může v tomto případě pomoci pouze ztotožnením řidiče
a případným zadokumentováním vyprazdňování fekálního vozu. Vzhledem
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k tomu, že máme jednu hlídku na tři města a nemůžeme trávit čas čekáním
na fekální vůz, mohou nám občané pomoci tím, že včas zavolají v případě
vyvážení fekálního vozu na pole. I tak může nastat situace, že než hlídka přijede
např. z Martinic, fekál na poli již nebude.
Jelikož se nejedná o trestně-právní záležitost (jiný správní delikt má
před přestupkem přednost) nemůže Policie ČR ani MP situaci řešit jinak, nežli
oznámením na Odbor životního prostředí Mě Ú Chrudim stejně jako každý občan.
Ani policie nemůže bránit v podnikání či hnojení svého pole.

(Ne)Chtěl skočit
Dne 1.8.2014 ve 23:06 hod. anonym telefonicky oznámil, že na prosečském
náměstí v jedné z místních restaurací a penzionů, sedí v podkrovním okně
dvoupatrové budovy muž, který vyhrožuje skokem. Na místo se ihned (za použití
majáku) dostavila hlídka skutečských strážníků. Po příjezdu na místo již "skokan"
v okně nebyl. Přítomní lidé ho za nohy stáhli zpět do místnosti. Při zjišťování
skutečného stavu věci bylo zjištěno, že v pokoji došlo k hádce mezi partnery,
která vygradovala demonstrativním pokusem, resp. vyhrožováním skokem
z okna. Strážníci na místě ztotožnili všechny přítomné a na místo přivolali
záchrannou službu. Službu konající lékařka neshledala u pacienta psychiatrickou
diagnózu a vzhledem k požití alkoholu (přes jedna promile) požádala strážníky o
převoz pacienta na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic. Strážníci po
provedené bezpečnostní prohlídce "skokana" předali do péče lékaře Protialkoholní
záchytné stanice v Pardubicích. Případ zůstal v šetření MP Skuteč.

Spící cyklista
Dne 2.8.2014 ve 2:25 hod. si při hlídkové činnosti vozidlem v k.ú. obce Štěpánov
strážníci všimli při krajnici ležícího jízdního kola. Při ohledání místa činu nalezli
cca 3m pod strání ležícího muže. Muže hlídka probudila a pomohla mu vylézt zpět
na komunikaci. 47 letý muž nebyl zjevně zraněn ani si nestěžoval na bolest.
Hlídce uvedl, že popíjel u kamaráda, a když jel domů, udělal pár kotrmelců
ze stráně a usnul. Lékařské ošetření si nepřál. Muž s hlídkou komunikoval
a spolupracoval. Domů musel již kolo dotlačit.

38

Noční hlahol v Luži
Dne 3.8.2014 ve 3:10 hod. při pěší hlídkové činnosti v Luži, strážníci zaznamenali
rušení nočního klidu v jedné z místních restaurací na Náměstí plk. Koukala. Hlídka
přítomné vyzvala k ztišení produkce. Jelikož přítomni byli slušní, spolupracovali
a ihned uposlechli, byl přestupek pro tentokrát vyřešen na místě domluvou. -TB-

Zhulený řidič
Dne 26.8. 2014 v 8:40 hod. při hlídkové činnosti vozidlem si hlídka skutečských
strážníků všimla černého vozidla BMW, které tzv. „driftovalo“ na obchvatové
komunikaci a kruhovém objezdu ve Skutči. Řidič tohoto vozidla ohrozil nejméně
další tři účastníky silničního provozu. Strážníci za použití modrého majáku
se pokusili vozidlo zastavit, řidič však nereagoval na výzvu k zastavení
a pokračoval v jízdě. V blízkosti skutečského Tesca byl „bavorák“ zablokován
služebním vozidlem MP Skuteč a řidič za použití hmatů a chvatů vytažen
z vozidla. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní, strážníkům se však
chování řidiče nezdálo, a tak na místo přivolali hlídku OO PČR Skuteč. Hlídka
Policie provedla u řidiče test na přítomnost omamných a psychotropních látek
s pozitivním výsledkem. Řidič byl převezen k odběru biologického materiálu
a lékařskému vyšetření. Policie ČR si případ převzala k dalšímu opatření.

Řízení bez řidičského průkazu - Proseč
Dne 3.9.2014 v 15:50 hod. si v Proseči hlídka skutečských strážníků všimla řidiče
modré Felicie, o kterém díky místní znalosti věděli, že nevlastní řidičský průkaz.
19 letý mladík nasedl do uvedeného vozidla a jel směrem na Budislav. Když
ve zpětném zrcátku zahlédl služební vozidlo MP, náhle změnil směr jízdy.
Strážnici vozidlo zastavili za použití modrého majáku. Jejich podezření
se potvrdilo, řidič skutečně nikdy nevlastnil řidičský průkaz a vozidlo si půjčil
bez svolení majitele. Pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání
cizího motorového vozidla byl případ předán Obvodnímu oddělení Policie ČR
Skuteč k dalšímu opatření. Řidič se bude pochopitelně zpovídat i ze řízení
bez řidičského oprávnění.
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Krádež v Tescu
Dne 4.9.2014 v 16:50 hod. oznámila ostraha skutečského Tesca, že přistihla
při krádeži 31 letou ženu. Žena ukradla dvě čokoládová vajíčka v hodnotě
19,90Kč a ořezávátko v hodnotě 45Kč. Ukradené věci žena po vyřešení
přestupku zaplatila a strážníci ji za krádež uložili blokovou pokutu ve výši 1000Kč.
Následně strážníci umravňovali hlučného manžela zlodějky.

Olejové stopy
Dne 5.9.2014 ve 23:05 hod. při hlídkové činnosti vozidlem ve Skutči si strážníci
na pozemní komunikaci v centru města všimli olejových skvrn. Olejové stopy
strážníky zavedly až na parkoviště před místní sportovní halou, kde stálo vozidlo
Fiat Bravo, z jehož motorové části olej unikal. Strážníci ztotožnili oba muže, kteří
se ve vozidle nacházeli. Muži byli poučeni o tom, že musí závadu ve sjízdnosti
pozemní komunikace odstranit jinak bude odstraněna na jejich náklady odbornou
firmou. Muži olejové skvrny v několika ulicích zasypali pískem.
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Opilý řidič v Proseči
Dne 6.9.2014 v 1:45 hod. zahlédla hlídka skutečských strážníků v Proseči černý
vůz Škoda Superb, kterému nesvítilo osvětlení registrační značky a řidič svým
stylem jízdy vzbudil u srážníků podezření, že před jízdou požil alkohol nebo jiné
návykové látky. Řidič po zahlédnutí služebního vozidla MP prudce zrychlil a řítil se
Prosečí rychlostí přes 80km/hod. Strážníci vozidlo pronásledovali přes celou
Proseč, kde v uličce u místní základní školy Superbu vypověděla službu spojka,
a nemohl pokračovat v jízdě. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče pozitivní
s výsledkem 1,43 promile alkoholu v dechu, opakovaná zkouška 1,57 promile.
Vozidlo navíc nemělo platnou technickou kontrolu a emise. Případ byl předán
pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
Obvodnímu oddělení Police ČR Skuteč k dalšímu opatření.

Honička jako z filmu
Dne 7.9. v brzkých ranních hodinách (v noci) byla hlídka skutečských strážníků
požádána operačním důstojníkem Policie ČR o součinnost při zadržení pachatele
vloupání do obchodu v Litomyšli. Zloděj ujížděl sedmi vozidlům PČR. Strážníci
zatarasili příjezdovou komunikaci z Litomyšle na Proseč, kam měl pachatel
namířeno. K zátarasu nakonec nedojel. Blahopřejeme kolegům z PČR ke skvělému
zásahu. Řidiči, kteří opakovaně nereagují na výzvy k zastavení, by si měli
uvědomit, že to pro policii naplňuje zákonné důvody pro použití střelné zbraně.
Gauner tak může hovořit o štěstí, že vyvázl se zdravou kůží.

Řídil ačkoli neměl
Dne 18.9. v 1:20 hod. v noci hlídku skutečských strážníků v obci Radim u Luže
zaujalo tmavé vozidlo Škoda Forman, kterému nesvítilo osvětlení zadní registrační
značky. Strážníci předepsaným způsobem vozidlo zastavili. Zkouška na alkohol
byla u řidiče negativní, nebyl však schopen prokázat svoji totožnost a oprávnění
k řízení motorových vozidel, neboť si údajně doklady zapomněl doma. Strážníci
lustrací v policejní evidenci zjistili, že řidič ani řidičský průkaz předložit nemůže,
neboť má správním orgánem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci
muže omezili na osobní svobodě do příjezdu hlídky OO PČR Skuteč, která
si případ pro podezření ze spáchání přečinu (trestného činu) maření výkonu
úředního rozhodnutí převzala k dalšímu patření.
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Ohrožení pod vlivem návykové látky - Proseč
Městská policie Skuteč působí v Proseči již rok a za tu dobu připravila o řidičský
průkaz několik opilých řidičů, přesto jsou někteří řidiči neponaučitelní. Stejně
tomu bylo dne 2.10.2014 ve 12:50 hod., kdy hlídka skutečských strážníků
pronásledovala vozidlo Mazda jemuž nesvítilo pravé zadní brzdové světlo a díky
místní znalosti strážníci věděli, že vozidlo nemá ani platnou technickou kontrolu
a emise. Řidič jel od náměstí přes Paseky směrem ven z obce, kde ho v blízkosti
odbočky na Martinice strážníci zastavili za použití modrého majáku a nápisu STOP
na vozidle. Z dechu řidiče byl cítit alkohol a neměl u sebe doklady potřebné
k řízení motorového vozidla. Řidič uvedl, že si dal k obědu tzv. „šnita“. „Šnit“
to musel být pořádný, neboť dechová zkouška na alkohol byla u řidiče pozitivní
s výsledkem 1,2 promile. Pro podezření ze spáchání trestného činu (přečinu)
ohrožení pod vlivem návykové látky byl řidič předán "do péče" Obvodnímu
oddělení Policie ČR Skuteč.
Jelikož začínáme mít pocit, že jsou jízdy pod vlivem návykových látek místním
folklórem, zakoupíme v nejbližších dnech drogové testy, aby nebyli uživatele
ostatních návykových látek diskriminováni!

Drahá klobása
Dne 13.10.2014 v 16:45 hod. se na skutečské strážníky telefonicky obrátila
prodavačka večerky na Palackého náměstí ve Skutči, s tím že u úseku s uzeninou
navážila muži klobásu, kterou však na pokladně nezaplatil. Na místě se nachází
ještě jeden muž - známý podezřelého a odmítají vyčkat příjezdu hlídky MP.
Strážníci se v tu chvíli nacházeli v Luži, kde řešili jiné oznámení. Za použití
majáku dorazili do 7 minut na místo. 45 letý podezřelý odmítal se strážníky
spolupracovat, prokázat svoji totožnost a byl z něho cítiti alkohol. Z uvedeného
důvodu byla u muže provedena bezpečnostní prohlídka a započat úkon
předvedení. Muž nakonec svoji totožnost částečně prokázal cestovním pasem.
Odmítal tvrzení, že by klobásu ukradl. Jeho nálady se měnily. A strážníky urážel.
Při telefonování se předváděl před osobou v telefonu tak, že k zachování
veřejného pořádku museli strážníci použít i donucovací prostředky. Strážníci
shlédli záznam z bezpečnostních kamer. Podezřelý se doličného předmětu zbavil
ještě před příjezdem hlídky, vhozením klobásy do bedny s banány za pokladnou.
Někdy zůstává rozum stát nad tím, že krádež věci v hodnotě 20 kč a následné
nepřístojné chování někomu stojí za vyvolání zákroku s použitím síly. Podezřelý
bude čelit obvinění z přestupku proti majetku krádeží ve stádiu pokusu a proti
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veřejnému pořádku neboť neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci.
Při zákroku nebyl nikdo zraněn.

Řidič - neřidič v Luži
Dne 16.10.20014 v 16:00 hod. si hlídka skutečských strážníků v Družstevní ulici
v Luži všimla červeného vozidla Ford, které nerespektovalo dopravní značku
zákaz vjezdu všech vozidel ("jednosměrka"). Strážníci vozidlo zastavili za použití
majáku a nápisu STOP na služebním vozidle. Při následné kontrole bylo zjištěno,
že 38 letý řidič vozidla nevlastní řidičský průkaz, vozidlo je již dlouhou dobu
v polo-převodu a nemá platnou technickou kontrolu. Strážníci řidiče vyzvali,
aby na místě setrval do příjezdu hlídky OO PČR Skuteč, která si případ převzala
k dalšímu opatření.

Neznámý opilec - Proseč
Dne 19.10.2014 ve 3:30 hod. byla hlídka strážníků občanem upozorněna na muže
ležícího na pozemní komunikaci nedaleko Rychtářových sadů v Proseči. Strážníci
se okamžitě dostavili na místo. Na místě muži poskytli první pomoc, umístili
ho do stabilizované polohy, přikryli termofólií a kontrolovali základní životní
funkce. Na místo přivolali rychlou záchrannou službu. Z muže, který nebyl
schopen komunikace, byl silně cítiti alkohol a byl pozvracen. Neměl žádná
viditelná zranění. Jelikož u sebe neměl žádné doklady, nepodařilo se na místě
zjistit jeho totožnost. Tu sdělil zdravotnímu personálu až po vystřízlivění
v Litomyšlské nemocnici.

Zfetovaný ne-řidič Proseč
Dne 24.10.2014 ve 13:31 hod. při hlídkové činnosti v Proseči do služebního
vozidla strážníků málem nacouval řidič modrého Renaultu, o kterém strážníci díky
místní znalosti vědí, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidič
přesto, že měl ve vozidle spolujezdkyni a sedmileté dítě začal před strážníky
ujíždět. Po krátké honičce uličkami místní části Záboří nakonec strážníci řidiče
zadrželi. Test na psychotropní látky byl u řidiče pozitivní. Strážníci řidiče omezili
na osobní svobodě a pro podezření, ze spácháním trestných činů maření výkonu
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úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky předali Policii ČR, která
muže transportovala k odběru krve.

Nedají si říci! - neřidička v Proseči
Dne 24.10.2014 v 19:00 hod. hlídka skutečských strážníků, která se vracela
ze zajištění bezpečnosti lampionového průvodu v Proseči, v místní části Podměstí
zahlédla stejné vozidlo Renault modré barvy, které pro změnu řídila
spolujezdkyně z dnešního případu ve 13:31 hod. I tato slečna má vysloven zákaz
řízení motorových vozidel a byla přes vyslovený zákaz opakovaně při řízení
motorového vozidla přistižena. 18 letá slečna neujela daleko, neboť ji u Renaultu
došel benzín. I tato ne-řidička měla pozitivní drogový test. Z uvedeného důvodu
byla stejně jako její přítel dnes odpoledne omezena na osobní svobodě a předána
Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.
Jelikož je uvedeným modrým Renaultem opakovaně páchaná trestná činnost
a jsou opakovaně ohrožováni ostatní účastníci silničního provozu, můžeme doufat,
že příslušné orgány rozhodnou o zabavení a propadnutí věci (automobilu) dříve,
nežli se stane nějaké neštěstí.

Strážníci s koštětem
Dne 27.10.2014 v 9:10 hod. obdrželi skutečští strážníci telefonické oznámení
upozorňující na závadu ve sjízdnosti pozemní komunikace, resp. prudké zatáčky
na Přibylovském kopci, kde se z neznámého nákladního vozidla vysypalo větší
množství kamene. Jelikož se strážníci nikomu ze Správy a údržby silnic
nedovolali a hrozilo nebezpečí dopravní nehody, zajeli si pro košťata a komunikaci
očistili sami.
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Opilá agresivní žena
Dne 31.10.2014 v 1:30 hod. byla hlídka skutečských strážníků požádána o zákrok
na místní čerpací stanici, kde se nachází silně opilá, mladá žena, která se chová
agresivně, vulgárně napadá hosty a kouří u čerpacích stojanů. Po příjezdu hlídky
na místo 24 letá žena ve svém jednání pokračovala, odmítala se strážníky
spolupracovat a prokázat svoji totožnost s tím, že zná svoje práva. Strážníci ji
poučili i o jejich povinnostech, a jelikož žena nereagovala ani na opakované
výzvy "jménem zákona" bylo proti ní použito (mírnějších) donucovacích
prostředků.
Její malé dítě (hlídané babičkou) se již tu noc matky nedočkalo, neboť byla
pro své jednání převezena k vystřízlivění na Protialkoholickou záchytnou stanici
do Pardubic, kde hodinu a půl od začátku zákroku nadýchala ještě bez mála dvě
promile alkoholu v dechu. Při zákroku nebyl nikdo zraněn. O zákroku byl
vyrozuměn Orgán sociálně právní ochrany dětí Mě Ú Chrudim.

Vrátil bez mála 7000Kč
Poctivý nálezce ze Skutče odevzdal dne 3.11.2014 ve 12:00 hod. na služebnu MP
Skuteč peněženku, kterou nalezl na parkovišti obchodu Tesco. V peněžence se
kromě fotografií a kartiček zdravotního pojištění několika osob nacházela částka
6910Kč. Peněženka i s obsahem bude během chvilky strážníky vrácena šťastnému
majiteli z Přibylova.
Majitelkou byla invalidní důchodkyně, která se stará o malé děti (soc. slabší).
Kdybyste viděli, jak byla při předání šťastná! Ztráta celého důchodu pro ni byla
doslova tragédie.

45

9.________________
rok 2015
46

Silvestrovská služba
Silvestrovskou noční službu, se skutečští strážníci skutečně nenudili. Nejprve
s jistou tolerancí řešili drobné přestupky jako házení zábavní pyrotechniky na cizí
pozemek, závadu ve sjízdnosti pozemní komunikace v Lažanech, způsobenou
a následně, pod dozorem strážníků i odstraněnou skupinkou opilých mladíků.
Vážnější zlom nastal po půlnoci...
Při přemisťování do Proseče ve 3:20 hod. strážníci zjistili dopravní nehodu v obci
Zderaz, jejíž viník z místa nehody utekl a na místě zanechal nezajištěné vozidlo
Ford Focus i s klíči v zapalování. Viníka nehody však zadrželi na kraji Proseče.
Řidič byl pod vlivem alkoholu. Hlídka řidiče pro podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky zadržela a předla Policii ČR, která si případ
převzala.
Výborná spolupráce mezi strážníky a operačním pracovníkem Zdravotnické
záchranné služby zachránila nejspíše život 24 letému občanovi Skutče. Skutečská
posádka záchranky byla vyjeta u jiného případu a dojezd posádky z Hlinska by byl
vzhledem k stavu komunikace příliš dlouhý. Z onoho důvodu požádal operační
pracovník záchranky o spolupráci skutečské strážníky. Na Palackého nám.
ve Skutči se v 1:50 hod. nacházel pořezaný, opilý mladík, celý od krve.
Strážníci se dostavili neprodleně na místo a začali zraněnému poskytovat první
pomoc. Strážníci zjistili, že zraněný má tepenné krvácení a ztratil již dost krve,
o pomoc požádali i kolemjdoucí mladíky, kteří ochotně vyhověli. Strážníci zastavili
tepenné krvácení a udržovali základní životní funkce do příjezdu hlinecké
záchranky, která mladíka transportovala do chrudimské nemocnice.
Následným šetřením strážníci zjistili, že si zranění mladík způsobil sám o rozbité
prosklené dveře po hádce s přítelkyní.
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Opilý řidič havaroval
Dne 31.1.2015 ve 2:51 hod. si skutečští strážníci při hlídkové činnosti v Proseči
všimli šedého vozidla Citroen Xsara, které jelo směrem z Pasek na Proseč a mělo
havarovanou pravou stranu vozidla. Jelikož mělo vozidlo ostré hrany a nesvítilo
mu
předepsané
osvětlení,
rozhodli
se
strážníci
vozidlo
zastavit
a zkontrolovat. Z kabiny vozidla byl silně cítit alkohol, proto se strážníci rozhodli
k provedení dechové zkoušky u řidiče. Ta byla pozitivní s výsledkem 0,5 promile.
Řidič se pokoušel nejprve zatloukat s tím, že vozidlo je již poškozeno delší dobu,
nakonec se však přiznal, že dostal smyk a narazil do stromu. Strážníci na místo
přivolali hlídku OO PČR Skuteč, která si případ převzala k dalšímu šetření.
Následně potom identifikovali místo dopravní nehody.

Opilec v bezvědomí
Dne 30.1.2015 ve 20:22 hod. si skutečští strážníci při hlídkové činnosti v ul.
Dr. Znojemského ve Skutči všimli na zemi ležícího muže. Z muže byl silně cítit
alkohol a nekomunikoval, na bolestivé podněty nereagoval. Životní funkce však
byly zachovány. Strážníci muže zabalili do termofólie, umístili ho do stabilizované
polohy a na místo přivolali rychlou záchrannou službu. Ještě před příjezdem
záchranky se začal muž probírat. Ve vyhřáté záchrance se probral zcela, stěžoval
si na bolest hlavy a tvrdil, že nechce žít. Jelikož se mužova verbální agrese vůči
záchranářům stupňovala, rozhodli se strážníci asistovat při převozu sanitkou
do chrudimské nemocnice.
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Vandalové v Luži
Při pěší hlídkové činnosti v Luži dne 14.2.2015 ve 21:20 hod. si skutečští strážníci
všimli třech dospělých osob houpajících se na dětském hřišti v parku
pod kostelem Chlumek. Strážníci 23 letého, 16 letého muže a 17 letou dívku
na místě ztotožnili. Následně strážníci zjistili, že jedna z atrakcí- houpací kůň,
na kterém se výtečníci houpali, je poškozena. Jelikož byla předběžná škoda
vyčíslena na více jak 5000Kč, strážníci trojlístek zadrželi a na místo přivolali
kolegy z Obvodního oddělení Policie ČR Skuteč, kterým případ pro podezření
ze spáchání trestného činu (přečinu) poškozování cizí věci předali k dalšímu
opatření.
Smutné na celé záležitosti je i to, že dva ze tří pachatelů jsou občany města Luže.
Hlídková činnost strážníků v Luži se tak městu začíná vyplácet.

Zloděj havaroval
Boží mlýny v tomto případě semlely velmi rychle. Bílé vozidlo Ford s přívěsem
naloženým kládami neuniklo pozornosti skutečských strážníků dne 20.2.2015
ve 22:15 v Luži. Řidič Fordu při pokusu o ujetí strážníkům havaroval
v Poděbradově ulici. Ukradené klády na přívěsu neměl řidič nikterak zajištěné.
Z vozidla unikaly provozní kapaliny, klády byly rozsypány po celé vozovce.
Strážníci poskytly posádce vozidla první pomoc, na místo přivolali lužské
dobrovolné hasiče, rychlou záchrannou službu a kolegy z OO PČR Skuteč.
Řidič se spolujezdcem zapírali jenom krátce. Dvacet šest kusů třímetrových klád
ukradli u Paletínské kaple. Zloděj se tak kromě rozbitého vozidla i přívěsu,
pokuty za způsobenou dopravní nehodu, ještě bude zodpovídat před lužskou
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přestupkovou komisí z krádeže. Jelikož škoda na ukradených věcech
pravděpodobně nepřesáhne částku 5000Kč, zůstane případ v šetření skutečským
strážníkům.

Ideální vozidlo 4x4 pro městskou policii
Jsme malá, sedmičlenná městská policie, která působí ve třech malých městech
Luži, Proseči a Skutči na úpatí Českomoravské vysočiny a Žďárských vrchů
v Pardubickém kraji. Operujeme na rozloze o 100 km2 a sloužíme celkem
10 100 občanům. V našem krásném kraji máme značné množství rekreačních
oblastí, chat a chalup. Nejvyšším bodem našeho rajónu jsou Paseky
s nadmořskou výškou 624 m.n.m. Kromě kontrol těchto rekreačních oblastí,
převážně v zimě, kdy jsou chaty a chalupy opuštěné, občasném pátrání po
ztraceném turistovi, seniorovi nebo dítěti, kontrol černých skládek, ale i krádežích
dřeva nebo zajištění závodů Cyklomaštale, tam všude nám pomáhá vozidlo
s pohonem všech čtyř kol.
Za historii existence Městské policie Skuteč jsme vlastnili tato vozidla: Škoda
Felicia 1.3, Ford Mondeo kombi 1.8 16V, 2x Jeep Cherokke 4.0 automat, VW
Transporter 2,5i, Lada Niva 1.7i, Škoda Octávia 1.6, Dacia Logan
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mcv 1.6 a nesmíme zapomenout na dva motocykly Jawa 350 typ 639 a 640
a v neposlední řadě moped Korado 50 ccm. Toto je úplný výčet vozového parku
Městské policie Skuteč za dobu její existence.
Při výběru nových vozidel dáváme přednost praktičnosti, spolehlivosti a nízkým
provozním nákladům před komfortem. Zkrátka potřebujeme auto – „dělníka“,
nikoli „leštěnku“ na machrování. Pomočení, pokálení a agresivní opilci Vám dost
často interiér vozu okopávají, opasek s pistolí zase dává zabrat sedačkám
a plastům okolo. Boty od bahna vyžadují snadné čištění a údržbu interiéru.
Na vojně jsme říkali, že Praga V3S a UAZ jsou vojáků vzdorná auta. Po mých
několikaletých zkušenostech mohu říci, že Dacia je strážníků vzdorné auto.
Ale zpět k našemu testu.
Posledním novým, zakoupeným vozidlem byla Dacia Logan MCV 1.6 ccm,
r.v. 2011, upravená na provoz LPG, s tímto autem jsme maximálně spokojeni.
Vozidlo má vysokou světlou výšku a odolný podvozek, zavazadlový prostor je
obrovský a vejde se nám do něj veškeré naše vybavení (klec na psy, slaňovací
souprava, záchranářský batoh, rezerva, odchytové prostředky, neprůstřelné
vesty, svítilny, dopravní kužely apod.). Dlouhodobá spotřeba v převážně
městském provozu je 10L LPG/100km. Vozidlo má najeto 100 000 km
bez vážnějších závad (výměna akumulátoru, páčka klaksonu, výměna rozvodů
a brzdových destiček v rámci pravidelné údržby a opotřebení), jinak naše
„Dachna“ prakticky nestůně. Málo která vozidla dostávají tak zabrat jako právě
vozidla městských policií, na kterých se střídá v našem případě sedm řidičů
a tráví ve vozidle převážnou část své 12 hodinové pracovní doby. Náročný výkon
služby a stav našich silnic tedy spolehlivost vozu prověří více než dobře. Naší
„Dachně“ chybí k dokonalosti snad jen výkonnější motor, v Rusku se původní
Logan mcv vyrábí pod názvem Lada Largus s dvoulitrovým benzínovým motorem.
Škoda, že se toto vozidlo nedováží i do České republiky, neboť by bylo
pro potřeby městských policií s tímto motorem prakticky ideální.
Jelikož máme roční nájezd kilometrů mezi 50-60 000 km v dosti náročných
podmínkách, životnost nového vozu plánujeme okolo šesti let. V našich
podmínkách se v minulosti, zejména v zimě osvědčila vozidla s pohonem všech
čtyř kol. Prodloužená Lada Niva si v terénu vedla velmi dobře, ale byla více
v servise nežli na silnici. Jeep Cherokke zase se svojí spotřebou mezi 20-25
L benzínu na 100km spásal i trávu kolem silnice. V terénu si ovšem na českých
pneumatikách Vraník vedl bravůrně. Dražší ovšem byly náhradní díly a celkový
servis. Vzhledem ke stáří obou offroadu a vysokým nárokům na provoz
jsme se museli těchto „tanků“ zbavit. Úkolem velitele je totiž zajišťovat
i co nejekonomičtější provoz této organizace, aby z veřejných prostředků neujídal
více nežli je nutné.
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Nedávno jsme tak stáli před rozhodnutím, jaké SUV s pohonem 4x4 a cenou
do 500 000Kč pro Městskou policii Skuteč pořídit. Tři dny jsem trávil pročítáním
různých motoristických testů a diskuzí, pozorováním (zejména ruských) videí
na youtube, jak si které vozidlo vede. Jako první jsme nevyhovujícím pro naše
účely vyřadili vozidla Kia Sportage a Hyundai IX35, která mají blíže spíše
silničním vozidlům nežli offroadům, ve slovníku offroaďáků jsou to spíše takové
„leštěnky“ maximálně na polní či lesní cestu, více od nich očekávat nelze.
Mitsubishi ASX bylo malé a prodejce měl problém s instalací LPG. Lada Niva pouze
třídveřová, malá, 40 let stará technologie a dosti poruchová. Do finále se tak
dostala pouze Škoda Yeti a Dacia Duster. Musím uznat, že Škodovka se svojí
129 000Kč slevou pro městskou policii a rozdílem pouhých 43 000Kč mezi dražší
Škodou Yeti 2.0 TDI 4x4 a Dacii Duster 1.6 16V LPG 4x4 stála již za vážné
zvážení. Obě auta jsme tedy podrobili důslednějšímu osobnímu testu.
Jelikož já se svými 176 cm nemám problém se cítit pohodlně ani v 600 Fiátku,
většina našich strážníků měří mezi 190-200cm a mají přes metrák a ve vozidle
budou trávit cca 8 hodin denně po dobu šesti let. Rozhodl jsem se tedy dva naše
největší obry použít k našemu testu. Chtěl jsem slyšet jejich názor, neboť já jsem
pro značku Dacia tak trochu pozitivně předpojatý.
vozidlo Škoda Yeti 2.0 TDI nám zapůjčil nejprve autoprodejDryml Pardubice
a následně Mercia Chrudim. Jetík nás zaujal kvalitou dílenského zpracování
interiéru, pohodlností sedaček, zavazadlový prostor byl rovněž dostačující. Motor
měl krásný a tichý chod a díky turbu výbornou akceleraci. Naši obři zasedli
na přední místa a hned si všimli, že koleny dřou o palubní desku, po chvilce
štelování sedaček se nakonec dokázali usadit tak, že netrpěli. Šířka interiéru
nebyla ideální a oba strážníci měli pocit, že se k sobě musí až příliš „tulit“. Velkým
zklamáním byla ovšem jízda Yetim po polní cestě, jízda po nerovné panelce byla
doslova utrpením a my měli strach o svoji zubní sklovinu. Yetík byl prostě taková
tvrdá, uskákaná koza. V lehčím terénu si ovšem podle mého názoru vedl lépe
nežli Hyundai IX 35 či Kia Sportage. Tam, kde Yetík v terénu končil, tam Duster
teprve začínal, ale o tom až později.
Stále jsme byli přesvědčeni, že by to s Yetíkem zkusit šlo. Obrat o 180° nastal
v okamžiku, kdy jsme sedli do Dustera. Dacii Duster 1.6 16V 77kw, 4x4 nám
na tři dny laskavě zapůjčila firma Boháč s.r.o. Chrudim.
Oba obři měli všude spoustu místa, Duster i při jízdě po polňačce bez ubrání
plynu krásně pohlcoval nerovnosti. Kufr s rovnou podlahou byl pro nakládání
větších psů pro nás rovněž výhodou. Interiér nového Dustera svým vzhledem
rozhodně neurazil a pro údržbu a mytí byl i praktičtější. Rozdíl 4 Kw mezi 2.0 TDI
Yetiho a 1.6 16V Dustera byl vzhledem k takřka 300kg rozdílu váhy ve prospěch
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Dustera zanedbatelný. Akcelerace byla pochopitelně s turbem vyšší. Právě turbo
se ukázalo spíše jako slabý článek. Služební vozidlo městské policie jezdí značnou
část svého pracovního cyklu tzv. hlídkovou rychlostí, tzn. na dvojku bez plynu.
Naopak po tísňovém volání nemáte možnost studeného diesela nechat zahřát
a šlapete mu na krk již za studena. Nemáte možnost nechat ani dotočit turbo
a při vyběhnutí z vozidla ho natvrdo "uspíte". Tato skutečnost hraje významnou
roli v životnosti dieselového turba. Napojení auta na PC diagnostiku ukazuje,
že vozidla MP mají takřka jednou takový počet moto hodin na počet najetých
kilometrů. Vysvětluji si to tím, že vozidlo stojí i dvě hodiny se zapnutým motorem
(kvůli majáku) např. u dopravní nehody, nebo si v zimě strážníci motorem
v kabině při „číhání“ přitápí.
Rozdíl byl rovněž v ceně garančních prohlídek a cen náhradních dílů, i zde zvítězil
Duster. Všichni jsme se shodli, že je pro nás lepší Duster nežli Yeti, zbývalo ještě
přesvědčit dva radní, kteří měli ke spolehlivosti vozů Dacia jakési předsudky.
Osvědčený Renaulťácký motor 1.6 16V, který se používal i v Meganu, Cliu
a nevím v jakých typech Renaultů ještě, za svoji 17 letou životní dráhu žádnými
výraznými poruchami netrpěl, naopak se velmi osvědčil. Nápravy používané
v lehčím Dusteru se před tím osvědčily i v těžším Nissanu X-Trail. Nový Duster již
má oboustranně pozinkované plechy karoserie a tak jsou obavy z koroze do doby
jeho plánované šesti leté životnosti rovněž ploché. Nejlepší přesvědčovací
metodou je osobní zkušenost a tak jsem oba radní naložil do Dustera, preventivně
jsem se jich zeptal, jestli již večeřeli a následně je vyvezl na testovací kopec,
slangově nazývaný "Smrťák". Procento stoupání tohoto kopce si nedokáži
odhadnout, ale je značné. Skutečné offroady s ním měli problémy, Niva ho vyjela
na originál ruských pneumatikách s vypětím všech sil pouze za sucha, Jeep
Cherokké ho vyjel vždy pouze na terénních pneumatikách, na silničních pouze za
sucha. Zkrátka nahoru jedete proti nebi a dolů se řidič musí držet volantu
a spolujezdec palubní desky, aby nepadl nosem na čelní sklo. Přesto, že Duster je
„jen“ SUV nikoli offroad vyjel tento kopec na silničních origo pneumatikách,
ve třech lidech hladce jako máslem. Nedá se to popsat, to se musí zažít. Při jízdě
močálem se mě radní zeptal zda-li to nemá raději objet, řekl jsem mu jen ať
neubírá a lehký Duster promočenou loukou na silničních pneumatikách jen
prosvištěl. Po 100km zkušební jízdy si zkrátka Duster získal každého. Jeden
z „nevěřících“ radních po zkušební jízdě dokonce uvažuje o jeho koupi
pro soukromé účely. Rozhovor se zaměstnancem vápenky, který s Dusterem
najezdil 200 000km v lomě bez závad naše přesvědčení o spolehlivost Dustera
jen potvrdil.
Cena námi vybraného vozu Dacia Duster 1.6 16V 4x4, včetně LPG nepřesáhne
353 000Kč vč. DPH (bez policejních úprav).
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Závěrem mohu s klidným svědomím konstatovat, že ani vozidla o 150 000Kč
dražší na Dustera zkrátka nemají!

Pachatel trestného činu v Proseči
Dne 7.4.2015 ve 12:53 hod. si hlídka skutečských strážníků v Proseči všimla
řidiče vozidla Mazda, které táhlo na laně další vozidlo zn. Renault. Díky místní
znalosti strážníci poznali jim známého muže, který již v minulosti řídil motorové
vozidlo, aniž by kdy vlastnil řidičské oprávnění. Strážníci obě vozidla dojeli u firmy
Klinský. Následným šetřením bylo zjištěno, že 29 letý muž má Okresním soudem
v Chrudimi vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Pro podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí byl pachatel předán k dalšímu
opatření Policii ČR.

Opilý řidič-Skuteč
Dne 9.4.2015 ve 20:30 hod. si skutečští strážníci všimli červené Škody Fábia
přijíždějící na parkoviště u obchodu Tesco. Jízda tohoto vozidla byla nejistá, řidič
přejel přes obrubník. Strážníci vyčkali, až se řidič vrátil z nákupu. Při nastupování
do vozu byl řidič nejistý, opíral se o nákupní vozík. Hlídka MP muže zastavila
u odbočky k lomu Litická. Následnou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že řidič
před jízdou požil alkohol. Naměřená hodnota 1,75 promile alkoholu. Řidič byl
strážníky omezen na osobní svobodě a pro podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky předán Policii ČR, která si případ převzala
k dalšímu opatření.

Opilec v bezvědomí -květen
Dne 2.5.2015 ve 2:30 hod. si skutečský strážník v době svého volna všiml v ulici
Heydukova ležícího muže. Muž ležel z části těla do vozovky a byl v bezvědomí.
Strážník na místo přivolal rychlou záchrannou službu a do jejího příjezdu
kontroloval opilcovi životní funkce.
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Donucovácí prostředky- bezdomovec
Dne 13.5.2015 v 6:30 hod. se na skutečské strážníky obrátila se žádostí o pomoc
prodavačka místního Discontu ve Smetanově ulici s tím, že pod rampou tohoto
obchodu leží neznámý muž, který odmítá odejít. Na místo se neprodleně dostavila
hlídka skutečských strážníků, která v muži poznala podezřelého člověka, který se
v noci hlídce "ztratil" ve Žďárci u Skutče.
Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti, muž nebyl ochoten svoji totožnost
prokázat, a tak byl strážníky vyzván k předvedení. Na to muž reagoval,
že se strážníky nikam nepůjde, a že jde domů. Hlídka muže vyzvala, aby setrval
na místě a podrobil se bezpečnostní prohlídce. Jelikož ani tuto výzvu nebral muž
vážně a z místa odcházel, byla použita poslední výzva se slovy "jménem zákona".
Jelikož i tuto výzvu muž ignoroval, byly v souladu se zákonem použity donucovací
prostředky. Muž se začal chovat hystericky, schoulel se do klubíčka a křičel
o pomoc. Nebylo možné ho spoutat, a tak byli strážníci nuceni použít údery, kopy
a teleskopický obušek jako páku. Nakonec se muže podařilo spoutat a předvést
na obvodní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Bylo zjištěno, že se jedná
o 32 letého bezdomovce z Jaroměře s bohatou trestní minulostí. V batohu měl
muž sekeru.
Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby hrozí muži pokuta do výše 5000Kč.

Cyklomaštale
Dne 6.6.2015 zajišťovali skutečští strážníci veřejný pořádek a řídili křižovatku
při konání cyklistického závodu Cyklomaštale v Proseči. Tohoto závodu se
účastnilo 993 závodníků. Při této činnosti vrátili majitelům dvě ztracené
peněženky i s obsahem a stihli zadržet osobu, která zapomněla nastoupit
do výkonu trestu odnětí svobody. Žena se sice pokusila o útěk, ale neutekla
daleko. Zadrženou ženu předali kolegům z republikové policie, kteří ji dopravili
do vazební věznice.
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Ukradené jízdní kolo v Proseči
Dne 10.6.2015 se na strážníky telefonicky obrátila žena z Proseče s tím, že ji
někdo před obchodem na náměstí. Dr. Tošovského ukradl dámské jízdní kolo
v hodnotě cca 3000Kč. Jízdní kolo strážníkům detailně popsala. Díky výborné
spolupráci hlídek MP a OO PČR Skuteč se podařilo kolo i s pachatelkou krádeže
zadržet o několik minut později ve Skutči. Okradená žena, tak měla své kolo
do hodiny zpět. Zlodějku si pro opakované majetkové delikty nechali kolegové
z OO PČR Skuteč k dalším úkonům.

Dítě bez dozoru
Dne 12.6.2015 v 7:00 hod. vyjížděli strážníci na oznámení občanky s tím,
že v domě na Palackého nám. ve Skutči delší dobu pláče čtyřleté dítě, které
zřejmě jeho matka zanechala doma bez dozoru. V bytě byla otevřená okna
a hrozilo, že by dítě mohlo vypadnout. Na místě kromě strážníků zasahovala
i Policie ČR a Rychlá záchranná služba. Matku se nakonec podařilo najít, byla pod
vlivem alkoholu. Dítě bylo na místě předáno Orgánu péče o rodinu a dítě
Mě Ú Chrudim a matka Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
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„Nástražný výbušný systém“
Dne 12.6.2015 v 7:00 hod. přijali strážníci oznámení od vedoucího zaměstnance
firmy z Proseče, že na jejich zahradě nalezli podezřelý předmět připomínající
nástražný výbušný systém. Strážníci se za použití modrého majáku bezprostředně
dostavili na místo. Na místě zjistili, že se jedná o 2kg propan-butanový vařič
přivázaný provázkem k pařezu. O kus dál ležela sekera. Strážníci na místě pořídili
fotodokumentaci, demontovali vařič od tlakové lahve, aby zabránili úniku plynu
a nález předali na Mě Ú Proseč.

Ztracená cizinka
Dne 15.6.2015 ve 13:30 hod. přijali skutečští strážníci oznámení o neznámé
ženě, která sedí v cizím vozidle v Proseči. Strážníci na místě zjistili, že se jedná
o 36 letou občanku Bulharské republiky, která pracuje v Letohradě a v České
Třebové sedla na špatný autobus, který ji dovezl do Proseče. Žena byla zcela
bez prostředků a měla vybitý telefon. Plakala, skákal autobusu doslova pod kola.
Strážníci ověřili cestou cizinecké policie, že v České republice pracuje legálně
a že není v pátrání. Strážníci využili ke komunikaci ruský jazyk, zjistili maximum
možných informací a po půl hodině telefonování se jim povedlo kontaktovat
zástupce zaměstnavatele. Následně ženu odvezli do Litomyšle, kde si ji převzal
zástupce zaměstnavatele.

Nedal si říci, skončil na záchytce
Dne 29.8.2015 ve večerních hodinách zajišťovali skutečští strážníci veřejný
pořádek na Městských slavnostech v Luži. Ve 21:55 hod. si všimli mladého muže,
který se podezřele “ochomejtal“ okolo jejich služebního vozidla. Strážníci doběhli
na místo a zjistili, že devatenáctiletý mladík na služební vozidlo MP Skuteč močil.
Mladíka ztotožnili a musel služební vozidlo očistit, bylo mu důrazně domluveno.
O deset minu později přijali oznámení o údajném fyzickém napadení 60 letého
muže. Následným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o stejného mladíka,
který močil na služební vozidlo. Ten před hlídkou MP a svým otcem utekl. Mladík
byl ve spolupráci s asistentem prevence kriminality dopaden v Družstevní ulici,
nedaleko domu, na jehož pozemku se schovával. Tentokráte již nebyli strážníci
k jeho počínání shovívaví a transportovali ho na protialkoholní záchytnou stanici
do Pardubic. Jeho počínání ho tak přijde na nejméně 4000Kč.
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Zloděj neměl papíry
Na základě žádosti pracovníků Zemědělského družstva Zderaz provádí MP Skuteč
namátkové kontroly krádeží brambor na poli za Zbožnovem.
Dne 16.9. ve 21.10 hod. hlídka zahlédla poblíž pole zaparkované vozidlo Seat,
které mělo otevřený kufr. Při prověřování byl strážníky zadržen 34 letý občan
Práchovic při krádeži brambor. Naplněny měl již tři pytle o celkové váze 150kg
a další prázdné pytle se nacházely ve vozidle. ZD Předhradí by tak pachatel
způsobil škodu nejméně 1000Kč. Zloděj měl u sebe po celou dobu krádeže
2,5 letého syna. Následným šetřením bylo zjištěno, že zloděj přijel krást z místa
svého bydliště motorovým vozidlem přesto, že nevlastnil řidičský průkaz a byl mu
správním orgánem uložen zákaz řízení motorových vozidel. Pachatel byl
pro podezření ze spáchání trestného činu (přečinu) maření výkonu úředního
rozhodnutí předán k dalšímu opatření Policii ČR. Chlapec byl předán pracovnici
sociálně právní ochrany dětí Chrudim. Pachatel se dále bude zodpovídat
z přestupku krádeže před skutečskou přestupkovou komisí. Krádež brambor
se tomuto zloději skutečně nevyplatila.

Zadržená osoba
Dne 29.9.2015 v 7:02 hod. byl vlastní činností vypátrán 31 letý muž, který
se nacházel v celostátním pátrání. Strážníci muže, po kterém kriminální policie
pátrala několik měsíců, zadrželi z taktických důvodů za městem ve směru
na Přibylov. Při zákroku nebyl nikdo zraněn. Zadržená osoba byla předána
Policii ĆR.

Žárlivý manžel
Dne 12.10.2015 ve 14:32 hod. se na skutečské strážníky se žádostí o pomoc
obrátil muž s tím, že mu měl v Tylově ulici neznámý muž sebrat jeho mobilní
telefon, který právě držel v ruce. Pachatel i s telefonem odjet vozidlem Hyundai.
Strážník s poškozeným začali služebním vozidlem okamžitě prohledávat nejbližší
okolí. Na parkovišti u hřbitova zahlédli vozidlo i s podezřelým uvnitř. Poškozený
pachatele poznal. Ten na výzvu strážníka odmítal prokázat svoji totožnost, a tak
byl předveden na Obvodní oddělení Policie ČR Skuteč, kde byla jeho totožnost
ověřena. Následným šetřením bylo zjištěno, že pachatel je v rozvodovém řízení
a chtěl si přečíst SMS zprávy soka své ženě. Pachatel nejdříve lhal, že mu
poškozený telefon vydal dobrovolně a že mu jej následně vrátil. Po chvilce
se však přiznal, že "zapůjčený" telefon má ve svém vozidle a strážníkům ho
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předal. Při odjezdu ještě neopomněl svému sokovi vyhrožovat ublížením
na zdraví.
Případ bude mít dohru na přestupkové komisi pro podezření z majetkového
přestupku a přestupku proti občanskému soužití. Žárlivému manželovi tak hrozí
pokuta až do výše 30 000Kč.

Skládka v České Rybné
Dne 13.10.2015 v 9:05 hod. se na strážníky MP Skuteč obrátil majitel pozemku
v České Rybné s tím, že mu neznámý pachatel založil skládku na jeho pozemku.
Strážníci na místě pořídili fotodokumentaci. Jednalo se o kamení a dřevěný
odpad. Při příjezdu na místo si strážníci všimli trasologických stop od většího
motorového vozidla, pravděpodobně SUV s přívěsem. Strážníci provedli místní
šetření, při kterém nalezli osobní vozidlo SUV se vzorkem odpovídajícím stopám
na místě skládky. Majitel vozidla se k činu přiznal s tím, že na svém pozemku
prováděl výkopové práce a takto se v České Rybné odpad odváží odjakživa.
Pachatel skládku odstraní do jednoho týdne a ze svého jednání se bude
zodpovídat před přestupkovou komisí Mě Ú Skuteč.

Boreček
Dne 19.10.2015 v 20:19 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že na Palackého náměstí ve Skutči došlo k dopravní nehodě osobního automobilu
Mercedes do autobusu zaparkovaného na zastávce. Po příjezdu hlídky MP Skuteč
na místo bylo šetřením zjištěno, že dvacetiletý řidič vozidla Mercedes nezvládl
řízení a havaroval do odstaveného autobusu. Jelikož si mladík stěžoval na bolest
hlavy a zad, byla na místo strážníky přivolána jednotka RZS. Dále se na místo
dostavily jednotky HZS Hlinsko a SDH Skuteč, které provedly protipožární
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opatření u vozidla. Věc byla předána v rámci věcné a místní příslušnosti
Policii ČR- skupině dopravních nehod.
Jedná se o jednoho z mladíků, který neustále dokazuje své ego občanům Skutče
svoji riskantní a bezohlednou jízdou. Jeho nehoda tak byla jen otázkou času.
Můžeme jen doufat, že se ze svého jednání poučí dříve, nežli někoho zabije.

Chronický stěžovatel
V posledních dnech se v Luži angažuje občan, který jezdí po Luži a Skutči fotí
a nahrává špatně zaparkovaná vozidla a neustále MP oznamuje tyto přestupky.
Nevím co je jeho skutečným motivem, ale toto jednání začalo po jeho nedávném
řešení pro dopravní přestupek. Mimochodem jeho přestupek byl vyřešen
domluvou. Mnohdy oznamuje celé ulice, (cca 15-30 i více vozidel/denně).
Strážníci jsou povinní v pracovní době přijmout a prověřit všechna oznámení.
Strážníci rovněž nemohou rozlišovat, které přestupky budou řešit a které nikoli.
Nemohou v takovém případě používat vlastní úsudek, či jinak "přimhuřovat oči".
Musí se striktně držet litery zákona. V opačném případě by se sami mohli dopustit
nedbalostního trestného činu. Viz. např. situace u MP Beroun. Z uložených pokut
nemáme žádné osobní potěšení ani jiný profit, represe je nedílnou součástí naši
práce, ale raději pomáháme, nežli trestáme. Upozorňuji, že zákaz parkování
nevyplývá pouze z dopravních značek, ale i z obecné úpravy, zejména potom
z §25 a §27 zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Obecně
(s trochou nadsázky) lze tedy říci, že ve většině případů je přestupkem parkování
kdekoli jinde, nežli na parkovišti. Pro stání musí zůstat jeden jízdní pruh o šířce
nejméně 3m pro každý směr jízdy. Tzn. 6m celkem. V městech naší působnosti
není, až na výjimky, nikde komunikace tak široká, aby po zaparkování vozidla
zůstala komunikace široká 6m.
Na druhou stranu městská policie podle zákona pouze přispívá k bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu tím, kdo na BESIP dohlíží, je Policie ČR a je to tedy
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prioritně její úkol. Tím ovšem nechci říci, že by Policie ČR svoji práci nedělala
dobře, vše je o penězích a o kompromisech. Přestupky v dopravě jsou výkonem
státní správy. Městská policie prioritně dohlíží na dodržování veřejného pořádku
a občanského soužití. Strážníci v prac. době přijmou oznámení vždy, ale já
nebo velitel hlídky určíme prioritu, kterému případu dá hlídka přednost. Vždy
mají přednost oznámení, kde hrozí nebezpečí z prodlení, hrozí újma na zdraví,
životě nebo majetku, je narušován veřejný pořádek nebo občanské soužití.
"Špatné parkování" je tedy na samém konci společenské nebezpečnosti a tudíž
i priority zásahů MP Skuteč. Může se tedy stát a stává se, že na takové oznámení
hlídka přijede až za dvě hodiny. Máme rajón o 100km2 a neustále někdo v Luži,
Proseči nebo Skutči špatně zaparkuje. Nepřipustím, aby takto někdo "honil"
strážníky a následně i správní orgán (Odbor dopravy Mě Ú Chrudim). Nebude-li
vozidlo tvořit překážku silničního provozu, potom budou strážníci prioritně řešit
mé pokyny, např. pěší hlídkovou činnost v každém městě a pod. na oznámení
o špatném parkování pojedou v okamžiku, kdy jim to čas dovolí. Jsem
zodpovědný i za hospodaření MP a náklady na PHM nejsou rovněž neomezené.
Lísteček za stěračem není žádnou tragédií, je to jen splnění naší povinnosti, vždy
se vyplatí přestupek projednat u nás (pokud možno bez emocí), strážník je
oprávněn většinu přestupků vyřešit domluvou. Nejde to však dělat donekonečna!
Sloužím již 19 let a vím, že se MP co by represivní orgán, nemůže zavděčit všem.
Snažím se i služebně mladším kolegům předat své zkušenosti učím je, aby se
nenechali zbytečně stresovat a následkem toho dělali chyby. Jedni budou křičet,
že bezdůvodně buzerujeme a měli bychom dělat něco jiného (z jejich pohledu
prioritního), aniž by ve skutečnosti věděli, co vše MP dělá. Druzí budou zase
nespokojeni s tím, že konáme málo nebo podle nich vůbec. O naší činnosti
pravidelně informuji na těchto stránkách, ve sdělovacích prostředcích a pravidelně
informuji starosty dotčených obcí. Ročně dávám výkaz činnosti i Ministerstvu
vnitra. Nemyslím si, že by se strážníci MP Skuteč v pracovní době nudili
a pracovali neefektivně. Za svými lidmi stojím a totéž očekávám i od starostů,
příp. radních!

Nebezpečný vtip
Dne 7.11.2015 v 01:36 hodin bylo strážníkům MP Skuteč oznámeno, že v ulici
Smetanova poblíž kostela Špitálek ve Skutči neznámý pachatel demontoval
litinové víko z kanalizační vpusti a to dal do středu jízdního pruhu hned
za zatáčku, kdy vlivem tohoto zde došlo k tomu, že řidič vozidla Škoda Octavia
na něj najel a prorazil si olejovou vanu. Na místě bylo provedeno šetření, o věci
vyrozuměna Policie ČR. Na místo se dostavila jednotka SDH Skuteč,
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která provedla zasypání mastné vozovky sorbentem. Dále zde byla strážníky
umístěna přenosná výstražná DZ

Další prostatik
Noční směna strážníků Městské policie Skuteč prováděla dne 7.11.2015 v 0:12
hodin pěší hlídkovou činnost na náměstí v Proseči, kdy si povšimla mladíka
přistupujícího k zaparkovanému služebnímu vozidlu Městské policie, rozepíná si
kalhoty a zjevně se chystá vykonat potřebu. Ještě než začal, strážníci na muže
křikli a muž se zalekl a utekl do uličky u muzea dýmek, kde potřebu dokonal.
Strážníci muže na místě ztotožnili a přestupek vyřešili na místě dle zákona. Mladík
se potrestal sám, protože si při útěku od služebního vozidla zjevně značně cvrknul
do kalhot. Chceme další "hrdiny" upozornit na to, že vozidlo je vybaveno kamerou
se záznamem a často parkuje pod dohledem městského kamerového systému.
Močení na služební vozidlo MP "odměňujeme" pokutou do výše 5000Kč!
Samozřejmostí je následný úklid svého díla vlastními prostředky!
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Dobrý skutek
Skutečskému strážníkovi bylo v době jeho volna, dne 2.1.2016 v 01:30 hodin
oznámeno hlídkou Policie ČR, že je skutečské náměstí vzhledem k náledí
nesjízdné - v kopci do náměstí ve směru od špitálku stojí vozidla, a že není možné
vzhledem k pozdní době kontaktovat pracovníka technických služeb.
Pro bezprostřední odvrácení hrozícího nebezpečí strážník nastoupil do služby ovšem trochu jinak než obvykle a sám šel technickou solí s lopatou v ruce
posypávat nejrizikovější místa. O zbytek posypu se následně postaral
zaměstnanec města, kterého se podařilo hlídce PČR následně osobně kontaktovat.

Podezřelý muž havaroval
Službu konající hlídka strážníků se při noční směně ze dne 27. na 28. ledna
ani trochu nenudila. 28.1.2016 v 00:12 hodin hlídka přejížděla mezi katastry
pověřených obcí, kdy si povšimla na poli poblíž přilehlého lesíku v k.ú. Kutřín
požáru hromady větví. Jelikož se u požářiště nikdo nenacházel a oheň
se postupně šířil k lesíku, hlídka na místo přivolala jednotku HZS Hlinsko, která
požár uhasila. Další práce pro strážníky přišla vzápětí, kdy byli v 01:29 hodin
požádáni cestou PČR o součinnost při prověření oznámení, že se na benzinové
stanici ve Skutči nachází podezřelý muž, který se obsluhy dotazuje na přítomnost
policejních hlídek ve městě a následně podezřele obchází areál BČS. Po příjezdu
na místo se zde již muž nenacházel. Bylo zde pouze jeho vozidlo Peugeot a tak
strážníci počali provádět šetření po okolí. Hlídka muže dle uvedeného popisu
objevila po chvíli mezi ulicí Družstevní a Sládkova, ovšem jelikož měl
před strážníky poměrně velký náskok, utekl a zmizel kdesi na sídlišti. Po několika
hodinách další hlídkové činnosti po okolí, v 03:31 hodin hlídka dostala hlášku,
že podezřelý muž sedl do vozidla a z benzínové stanice odjel ve směru
na Skutíčko. Další oznámení na sebe nenechalo dlouho čekat, po několika
minutách byla hlídka MP požádána Policií ČR o součinnost při dopravní nehodě
se zraněním v obci Leštinka. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná právě
o zmiňovaného podezřelého muže s vozidlem Peugeot. Na místě byla muži, který
se nacházel v mdlobách po silném nárazu stále ve vozidle, poskytnuta první
pomoc a až do příjezdu ostatních složek IZS kontrolovány základní životní funkce.
Na místě hlídka spolupracovala s JSDH Skuteč, OO PČR Skuteč, HZS Hlinsko
a RZS Hlinsko.
Otázkou je, co měl muž v plánu. Proč se choval tak podezřele? Proč se obsluhy
ptal na pohyb policie po městě? Proč před strážníky utíkal a co nakonec zapříčinilo
jeho nehodu? To vše je nyní v šetření Policie ČR. Pokud však měl ve Skutči nějaký
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protiprávní záměr, strážníci mu jej pravděpodobně svojí přítomností znemožnili.
-TB-

Nedal si říci, šel do vazby
Dne 28.1.2016 ve 21:35 hod. si při pěší hlídkové činnosti v Proseči hlídka
strážníků všimla vozidla, které jezdilo po Proseči bez rozsvícených světel
a chovalo se podezřele. Strážníci doběhli ke služebnímu vozidlu a začali vozidlo
pronásledovat. U ulice Záborská strážníci podezřelé vozidlo zastavili. Uvnitř seděl
muž, který byl již hlídce osobně znám. Řidič, který měl Okresním soudem
v Chrudimi vysloven zákaz řízení motorových vozidel se opět vydával za svého
bratra s tím, že osobní doklady zapomněl. Měl smůlu, neboť zrovna sloužil
strážník, který ho pro stejný čin řešil začátkem července loňského roku
a následně proti němu u soudu svědčil. Strážníci muže omezili na osobní svobodě
a pro podezření ze spáchání trestného činu předali kolegům z Obvodního oddělení
Policie ČR Skuteč. Mladý muž toho měl zřejmě více, neboť ještě té noci "putoval"
do vazby v Hradci Králové.

Konflikty s městskou policií
V květnu tomu bude čtrnáct let, co sloužím ve Skutči a 21 let v uniformě celkem.
Za tu dobu jsem si toto město oblíbil na tolik, že jsem se rozhodl do něho
přestěhovat. Občané jsou tady slušní a pracovití. Je to krásné město, kterému nic
nechybí.
Každý jsme jiný. V každé sociální skupině se najde člověk, který není schopen
sebereflexe, jeho arogance přesahuje jeho inteligenci, může být hysterický
nebo naopak úzkostný anebo prostě má jen špatný den. Psychopatologii
nebo poruchy osobnosti u strážníků a policistů by měly odhalit psychotesty. Ani ty
však nejsou vše-spasitelné a psychický stav nastupujícího policisty může být
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po 10-15 letech služby zcela odlišný. Je tedy zodpovědností každého policisty
(strážníka), aby dbal o svoji duševní hygienu, včas vyhledal pomoc a předešel tak
profesnímu selhávání. Vím, o čem mluvím, sám jsem nebyl vždy 100% ve formě.
Prací velitele je potom příznaky takových to selhání včas odhalit a řešit.
Byť se snažím prosazovat lidský přístup a dávám přednost prevenci před represí,
ne vždy se daří konfliktu vyhnout. Je potřeba si uvědomit, že jsme zde
pro občany, ale také to, že jsme represivní složkou prosazující právo a zákon.
Již dávno vím, že v naši práci není možné se zavděčit všem „ děláme nemožné,
pro nevděčné“, a už se o to ani nepokouším. Kromě zákona se řídím svědomím
a již na tyto marné pokusy svoji energii neplýtvám.
V poslední době se množí případy stížností na strážníky a já s čistým svědomím
konstatuji, že se jimi se vší vážnosti zabývám, abych včas odhalil případné
příznaky selhávání strážníků. Celorepublikový průměr však ukazuje, že 90 %
všech stížností na strážníky/policisty se prokáží jako neopodstatněné. Skuteč
v tom není výjimkou. Pro mě má však odhalení těch 10% opodstatněných velký
význam. MP Skuteč je takové moje dítě (v pubertě) J.
Obecně platí, že když se chovám slušně, snížím tím pravděpodobnost konfliktu.
To platí pro strážníka i pro občana. V případě, že se občan nechová ke strážníkovi
slušně, měl by ten své emoce udržet na uzdě a chovat se profesionálně,
ale nekompromisně a úředně (prosím nezaměňovat s arogancí). To neznamená,
že musí dát občanovi za pravdu nebo ho nechat v konfliktu zvítězit. Lidově řečeno
strážník nemůže „stáhnout ocas“ jenom pro to, že si na něho někdo otevírá ústa,
vyhrožuje mu stížnostmi, vyhazovem apod. Jak by Vás takový strážník dokázal
ochránit, když by nezvládl ani verbální agresivitu nějakého hysterika?
Dá se ledacos, jistě se dá dohodnout, dá se najít jistý kompromis, tam kde
to zákon umožňuje. Za svoji praxi se mi však osvědčilo v krizových situacích
(v konfliktu) jednat vždy striktně podle zákona. Na „selský rozum“ v konfliktní
situaci prostě místo není! Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán
a uděláte-li výjimku, rychle se pro některé lidi stane normou.
Nejsme tady, na rozdíl od politiků pro to, aby nás měli všichni lidé rádi, ale aby
byl ve městě pořádek!
Obecní policii řídí až na výjimky starosta, obecní zastupitelstvo a rada má vůči MP
jisté, zejména ekonomicko-personální pravomoci, v žádném případě však nemůže
(ani starosta) zasahovat do oprávněného, zákonného řešení konkrétního případu.
Ten řeší strážník případně příslušný správní orgán, případně soud. Nikoli politik!
Zastupitelstvo města může odvolat velitele MP nebo celou MP zrušit. Dokud
to však neudělá, bude právo platit pro všechny stejně, je nevyjímaje! Je smutné,
když se do MP naváží zastupitel, který byl opakovaně strážníky řešen
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pro dopravní přestupky, ke strážníkům se chová arogantně až hulvátsky a nestydí
se své funkce zastupitele osobně zneužívat.
Zcela vážně konstatuji, že dokud budu velitelem MP Skuteč já, bude se ke všem
občanům přistupovat stejně, ať je bohatý nebo chudý, vlivný nebo nevlivný, bílý
nebo s jakoukoli jinou barvou pleti! Před zákonem jsme si všichni rovni! Jestli
se to někomu nelíbí, tak ať si hledá jiného velitele MP, já se jakékoli segregaci
podřídit nehodlám.
V posledním měsíci jsem řešil tři stížnosti na strážníky. Mrzí mě, že někteří
občané nedokáží přijít přímo za mnou a raději obíhají různé zastupitele a radní
nebo se podílejí na šíření drbů a lží. Výhodou malého města je, že se tady všichni
znají a slova takového pomlouvače již neberou příliš vážně.
Rád bych předešel některým konfliktům, a tak tady uvedu tři příklady.
Občanka si stěžovala na neoprávněné stání vozidel na vyhrazeném parkovišti
ve Skutči. Byla rozhořčena a dávala strážníkům za vinu, že zde tato vozidla
neoprávněně stojí. Strážník nemůže znát všechna vozidla a jejich majitelé
osobně. Je v zájmu osoby, pro niž je parkoviště vyhrazeno, aby oprávněná
vozidla vhodně označila a strážník tak mohl identifikovat, která vozidla zde stojí
oprávněně a která nikoli. Uživatel vyhrazeného parkoviště se může v pracovní
době telefonicky obrátit na strážníky s tím, že mu někdo na vyhrazeném
parkovišti stojí. Ti budou zcela určitě jednat podle zákona.
Jedním z poměrně častých konfliktů však je zjišťování totožnosti oznamovatele.
Na to má městská policie podle zákona jednoznačně oprávnění a já tvrdím,
že i povinnost, neboť je někdy nutné svědka dovyslechnout, upřesnit místo
nebo okolnosti případu, zaručit, že si oznámení strážník nevymyslel apod.
V případě, že takový oznamovatel odmítne strážníkům prokázat svoji totožnost,
dopouští se paradoxně mnohem závažnějšího protiprávního jednání. Upozorňuje
na dopravní přestupek, ale sám se dopouští přestupku proti veřejnému pořádkuneuposlechnutí výzvy úřední osoby, za který může dostat pokutu a v krajním
případě může být ke zjištění totožnosti předveden i proti své vůli. Je to zbytečné.
Věřte mi, že v drtivé většině, troufám si tvrdit, že vždy po vás strážník nebude
chtít nic, na co by neměl právo. Proč by si přidělával práci a starosti? Já za ty
roky již některé lidi znám vím, jak se chovají a dokáži je brát s jistou rezervou
a trpělivostí, dokáži si jejich osobní údaje dohledat v systému evidence obyvatel.
Každý strážník, ale takovou osobní a místní znalost nemá (ani nemůže mít) a tak
musí striktně postupovat podle zákona.
Další stížnost byla na arogantní jednání ze strany údajných strážníků, kteří měli
zastavit vozidlo majáky služebního vozidla, u řidičky provádět 15 minut lustraci
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a následně ji vyzvat k provedení drogového testu. Ani tato stížnost se k nám
bohužel nedostala přímo. Šetřením bylo zjištěno, že se nejednalo o strážníky
skutečské MP, ale o policisty Policie ČR. Chápu, že se toto zdržení nemuselo
řidičce líbit a výzvu k podrobení se testu na přítomnost psychotropních látek
mohla považovat za „buzeraci“. Je to však jen její nepříjemný pocit. Každý řidič
ví, nebo by alespoň vědět měl, že je povinen se na výzvu policisty podrobit
kontrole. Nechci se kolegů příliš zastávat, ale dopravně bezpečnostní akce jsou
součásti jejich práce. Jak se na místě kontroly policisté chovali, nemohu a ani mi
nepřísluší posuzovat.
I třetí stížnost na strážníky byla neopodstatněná, ale nebyla zbytečná. Občanka si
stěžovala, že na ni strážníci činili nátlak při předání osobních věcí nájemníkům
jejího domu a že ji vyhrožovali. Strážník je povinen poučit osobu, pakliže
se dopouští jednání, které má znaky protiprávního jednání. Sepsání nájemní
smlouvy je podle občanského zákoníku povinností, stejně jako příslušné daňové
přiznání. Strážník musí zjistit skutečný stav věci a v případě zjištění porušení
zákona učinit oznámení příslušným úřadům. Strážníky poučuji o tom, aby se ani
v dobré vůli neangažovali v občansko-právních sporech. Toto je jeden z příkladů,
kdy se snaha někomu pomoci může obrátit proti nám. MP i PČR řeší převážně
trestně-právní záležitosti. Strážník musí však provést šetření, zdali se
i v občansko-právním sporu někdo nedopouští trestně-právní záležitosti. Strážník
je oprávněn ze zákroku nebo úkonu provádět audio/video záznam i bez souhlasu
či upozornění nahrávaného. Je-li tma, musí si záznam přisvítit, aby na něm bylo
něco vidět. Chápu však, že je krajně nepříjemné, aby Vám strážník při jednání
svítil do očí jako při výslechu gestapa. V tomto případě byla připomínka občanky
na místě a nutí mne k zamyšlení nad jiným vhodným, technickým řešením
pořizování záznamu o průběhu zákroku či úkonu.
Závěrem přeji občanům i strážníkům, aby nakonec zvítězila slušnost a zdravý
rozum nad vlastním egoismem.

Asistenti zasahují
Dne 3.3.2016 v 10:35 hod. si skutečští asistenti prevence kriminality při pěší
hlídkové činnosti všimli silně rozrušeného, agresivního muže, který šel do domu
v Tylově ulici a vykřikoval, že svému sokovi "rozbije hubu". Asistenti okamžitě
vyrozuměli službu konajícího strážníka a muže pronásledovali. Dvaceti pětiletý
útočník kopal do dveří bytu svého soupeře a po otevření dveří jej fyzicky napadl.
Asistenti oba muže oddělili a do příchodu strážníka jim bránili v dalším
vzájemném napadání. Strážník po zadokumentování celého případu, výslechu
útočníka, poškozeného a svědků případ předal k potrestání Komisi k řešení
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přestupků při Mě Ú Skuteč, pro podezření ze spáchání souběhu přestupků proti
občanskému soužití a proti majetku.

Dívčí válka
Dne 7.3.2016 v 10:55 hod. si skutečští asistenti prevence kriminality
na parkovišti před místním řeznictvím všimli "rvačky" dvou mladých žen. Asistenti
na místo okamžitě přivolali skutečské strážníky. Dvaadvacetiletá žena si všimla
své sokyně sedící v autě na uvedeném parkovišti. Přistoupila k vozidlu, kde
nejprve proběhla verbální výměna názorů a následně 22 letá žena z vozidla
vytáhla patnáctiletou dívku, které uštědřila facku, následně se chvíli tahaly
za vlasy a nakonec ještě žena dívku udeřila pěstí do hlavy a přibouchla ji nohu
dveřmi vozidla. Ženy si vyměňovaly názory kvůli údajným pomluvám na sociální
síti. Strážníci vyslechli všechny zúčastněné a svědky a případ předají k projednání
Komisi k řešení přestupků při Mě Ú Skuteč pro podezření ze spáchání přestupku
proti občanskému soužití. Případ může být ještě překvalifikován na přečin
výtržnictví.
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Narušování veřejného pořádku na náměstí
Dne 30.6.2016 v 19:05 hod. strážník v době svého volna, nacházející se
v tu dobu ve služebním bytě na Palackého nám. ve Skutči slyšel křik a rány,
ke kterým docházelo na uvedeném náměstí. Vykoukl z okna a viděl tři muže, kteří
se mezi sebou prali, kopali a bouchali do lamp veřejného osvětlení, stromů
a telefonní budky. Jeden druhého cpal do plastové popelnice. Strážník muže okřikl
s tím, aby se uklidnili a nechali toho. Jeden z výtržníků poznal strážníka, svého
jednání zanechal a utekl. Z domu na náměstí vyběhl značně agresivní muž
(jeden z výtržníků), který na strážníka křičel se slovy "polez dolu, já tě
rozsekám". Strážník se převlékl do uniformy a dle zákona zahájil svoji pracovní
činnost. Strážník agresora vyzval, aby zanechal svého protiprávního jednání
a prokázal svoji totožnost. To muž odmítal a ve svém počínání pokračoval. Zašel
do soukromého domu na náměstí proti vůli majitelů. Strážník muže za použití
hmatů a chvatů sebeobrany z domu vytáhl a snažil se ho zajistit. Muž se snažil
strážníkovi vytrhnout a nadále mu vyhrožoval ublížením na zdraví. Strážník byl
nucen použít další donucovací prostředky, agresora svedl na zem a použil
slzotvorný prostředek. Agresora jevícího známky intoxikace držel na zemi
až do příjezdu Policie ČR.
Po příjezdu Policie ČR byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která
agresora ošetřila a převezla do pardubické nemocnice. Zde měl v agresivním
jednání a napadání zdravotnického personálu pokračovat, tak že si situace
vyžádala opětovný zákrok pardubických kolegů.
Muži se budou zodpovídat ze souběhu přestupků proti veřejnému pořádku a proti
majetku před přestupkovou komisí Mě Ú Skuteč.

Otevření bytu v Družstevní ulici
Dne 18.7.2016 v 8:10 hod. se na strážníky obrátil majitel bytu v Družstevní ulici,
že se nemůže dostat do svého bytu neboť jeho návštěva nechala klíče zevnitř
a na zvonění a bouchání do dveří a oken nereaguje. Majitel měl strach o zdraví
a život své návštěvy. Strážníci se ihned dostavili na místo a využili svého
oprávnění k otevření bytu. Strážníci byt otevřeli bez poškození dveří a zjistili,
že šestnáctiletý muž jen tvrdě spal.
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Drahé brambory
Na základě žádosti předsedy Zemědělského družstva Zderaz provedla hlídka
MP Skuteč dne 26.8.2016 v 10:20 hod. kontrolu pole na Štěpánově. Na místě byl
zjištěn 77 letý muž, který zde motykou vykopával brambory. U svého vozidla měl
již cca 15 kg brambor. Po provedení služebních úkonů byla muži za krádež
uložena bloková pokuta. Strážníci mohou za krádež uložit na místě pokutu
až do výše 5000Kč ve správním řízení je pokuta několikanásobně vyšší. Kradené
brambory hlídka muži odebrala a vrátila zemědělskému družstvu.
Muži se tak ušetřených 90 Kč pěkně prodražilo. Po dohodě se zemědělským
družstvem lze zcela legálně a zdarma provádět dosběr za vyorávacím strojem.

Rozbil okno a řídil opilý
Při hlídkové činnosti v Proseči dne 28.8.2016 v 1:30 hod. neunikl pozornosti
strážníků osobní automobil Opel se zapnutým motorem a otevřenými dveřmi,
jehož řidič se v blízkosti vozidla nezdržoval. Strážníci následně zaslechli řinkot
rozbíjejícího se skla. U hotelu Hornička zahlédli muže, který bouchal na prosklené
dveře hotelu s takovou razancí, že je rozbil. Po provedeném zákroku muž
strážníkům tvrdil, že mu byla v hotelu ukradena peněženka i s doklady. Strážníci
ověřili mužovu totožnost a z důvodu podezření na ovlivnění alkoholem
ho upozornili, že nemůže v další jízdě pokračovat. Muž si však doporučení
strážníků nevzal k srdci, nasedl do auta a jel směrem ulicí Paseckou, kde odbočil
na Záboří. Strážníci se ihned vydali za vozidlem s použitím modrého majáku
a nápisu STOP na vozidle. Řidič nereagoval na výzvy k zastavení a po silnici
kličkoval. Zastaven byl až v Záboří mezi rodinnými domy. I zde však se strážníky
nespolupracoval a snažil se z místa řešení protiprávního jednání odejít tak,
že strážníci byli nuceni přiložit služební pouta. Řidič odmítl dechovou zkoušku
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na alkohol. Strážníci na místo přivolali kolegy z Obvodního oddělení Policie ČR,
kteří řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz. 62- letému řidiči hrozí za odmítnutí
dechové zkoušky pokuta až do výše 50 000 Kč a odebrání řidičského průkazu
na jeden rok. Zároveň se bude zodpovídat z přestupku proti majetku a bude
povinen uhradit způsobenou škodu. Po všech úkonech muž "ukradenou"
peněženku i s doklady nalezl ve svém vozidle.

Chráníme seniory před "šmejdy"
Dne 9.9.2016 ve 14:20 hod. telefonicky oznámil asistent prevence kriminality,
že po Palackého náměstí ve Skutči chodí mladá žena s mužem a nabízejí změny
dodavatelů energií. Hlídka MP se toho času nacházela v Proseči a zrychleně
se přesunula do Skutče. Asistent prevence kriminality podezřelou dvojici
monitoroval a poznatky předal strážníkům. Strážníci dvojici vypátrali
při manipulování starší paní v jejím bytě. Výmluvy a manipulace na strážníky
neplatily, a jelikož je podomní prodej bez předchozího objednání v naší obci
zakázán, bude případ předán k prošetření Komisi k řešení přestupků při Mě Ú.
Prosíme čtenáře, aby upozornili své rodiče, příp. prarodiče, že podobné změny
dodavatelů jsou výhodné především pro manipulátory, které tyto smlouvy živí.
Apelujeme na občany, aby tyto lidi do svého bytu nepouštěli, neukazovali jim
žádné smlouvy ani faktury a neposkytovali jim telefonický souhlas k návštěvě.
Tyto osoby se často dopouští podvodného jednání, vydávají se za pracovníky
ČEZu s tím, že jim jdou zkontrolovat smlouvy a podobně. Výskyt těchto osob
neprodleně nahlásili na městskou policii tel.: 731 557 507 příp. linku 158.
Od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory poskytovatele lze bez udání
důvodů do 14 dnů odstoupit, toto je nutné provést doporučeným dopisem
na adresu poskytovatele.

Útoky na ženy
Naším městem se šíří informace a velmi časté dotazy týkající se sexuálního útoku
ve Skutči. Jelikož je případ v šetření Policie ČR, nemůžeme se k němu blíže
vyjadřovat. Mohu jen konstatovat, že se všemi poznatky tohoto typu velmi vážně
zabýváme, spolupracujeme s PČR a činíme konkrétní opatření ke zvýšení
bezpečnosti skutečských občanů. Totožnost pachatele je již známa.
Sexuální či jiný útok však nelze nikdy zcela vyloučit. Nejvhodnější je vždy
prevence. Ženy by se měly vyhýbat neosvětleným a opuštěným místům, volit
raději delší cestu s větší kumulací lidí. Je vhodné informovat rodinné příslušníky
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o čase a místě svého pohybu. Požádat partnera, aby vám šel naproti nebo chodit
ve skupinkách. Je dobré si situaci představit: "Co bych dělala, kdyby se mi něco
takového stalo"? Většina žen si tento nepříjemný zážitek nechává pro sebe. Stydí
se. Vždy je vhodné tyto případy hlásit policii, abyste tak ochránily jiné ženy.
Nemáte-li k tomu odvahu, můžete jít na Policii s partnerem, kamarádkou
nebo zmocněncem, který se podobnými případy zabývá profesionálně. Jednou
z těchto organizací je např. Bílý kruh bezpečí.
Policista nemůže být na každém rohu. Možná jste slabší, ale nikoli bezbranné.
Neznám horšího soupeře, nežli samici bránící své mládě. Svoji fyzickou
nevýhodu můžete kompenzovat vhodným obranným prostředkem.
Existuje celá řada obranných prostředků, nejlevnější a velmi účinný (z mého
pohledu nejvhodnější) je obranný sprej v ceně okolo 100-200Kč. Obranné spreje
se prodávají v provedení - aerosol (sprej). Tato varianta vytváří oblak slzného
plynu, výhodou je snadnější zasažení útočníka, účinnost cca 3m, tato varianta je
nejnáchylnější na protivítr, rovněž je nevhodná k použití v uzavřeném prostoru.
Další variantou je tzv. tekutá střela. Tento obranný prostředek má delší
vzdálenost použití, je méně náchylný na protivítr a dá se použít i v uzavřeném
prostoru, vyžaduje však větší míření na oblast obličeje. Posledním vhodným
typem obranného spreje je sprej v podobě pěny (např. STOPER), která obsahuje
výtažek z chilli papriček. Tento obranný sprej je méně náchylný na protivítr,
lze ho použít i v uzavřeném prostoru a má dosah až 5m.
V ceně okolo 1500Kč se dá pořídit plynovka. Plynovka je pistole, příp. revolver
volně prodejný osobě starší 18 let. Výhodou, ale i nevýhodou tohoto obranného
prostředku je jeho vzezření reálné zbraně. Při výstřelu dochází ke zvukovému
efektu i záblesku z hlavně stejně jako u opravdové střelné zbraně. Místo střely
však vylétne oblak slzotvorného plynu. Výhodou tohoto prostředku je jeho
psychologický efekt. Nevýhodou je, že již vyžaduje nácvik jeho použití. Bez
nácviku je vám takový obranný prostředek k ničemu. Přepadený člověk je
většinou v šoku. Neovládá-li svoji zbraň automaticky (bez přemýšlení), s největší
pravděpodobnosti ji v krizové situaci nestihne použít nebo v krajním případě
může být použita i proti němu samotnému. Ovládání plynovky je prakticky
totožné s ovládáním skutečné pistole/revolveru. Vhodná tak může být
pro člověka, který se připravuje na získání zbrojního průkazu, k tzv. suchému
nácviku nebo pro člověka, který již má se zbraněmi nějaké zkušenosti a nechce si
pořizovat zbrojní průkaz. Pozor, plynovka je zbraň kategorie D, musí se nosit
skrytě. Rozhodně nepatří do rukou nezodpovědných lidí, její manipulací
na veřejnosti můžete vyvolat zákrok jak bezpečnostních složek, tak zákrok
ozbrojeného občana! Je nerozlišitelná od skutečné zbraně!
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Teleskopický obušek je velice účinný obranný prostředek i proti nožem
ozbrojenému útočníkovi nebo proti více útočníkům. Tento obranný prostředek
však vyžaduje důkladný nácvik jeho použití.
Jako improvizovaný obranný prostředek může posloužit lak na vlasy, svazek klíčů,
kdy jednotlivé klíče trčí mezi prsty. Deštník, boty s podpatkem nebo pevnější
propiska. Okolo 50-100Kč se dá pořídit osobní alarm, který po vytržení kolíku
vydává hlasitý zvuk okolo 120dB. Píšťalka na svazku klíčů může pomoci rovněž.
Hlasité pískání je věc, kterou pachatel nečeká, neví, jestli nepřiběhne pomoc, pes
a podobně. Moment překvapení pak můžete využít k útěku.
Z vlastní zkušenosti považujeme většinu elektrických paralyzérů za neefektivní
a k osobní obraně je spíše nedoporučuji.
Nejefektivnější je kombinace dobrého kurzu sebeobrany, např. Krav Maga
a následná volba vhodného obranného prostředku. Reálným nácvikem
modelových situací získáte potřebné návyky i pocit sebedůvěry.
Pro ty, kteří se reálné sebeobraně věnovat nechtějí, doporučuji obranný sprej
typu pěna, příp. tekutá střela v malém provedení. Ochránit vás může jen ten
obranný prostředek, který máte u sebe, a jeho přítomnost vás neobtěžuje. Doma
v šuplíku vám není k ničemu.
Přeji vám, abyste nic z výše napsaného nikdy nezažily, ale být připravena
znamená přežít!

Volně pobíhající pes napadl jiného psa
Dne 22.11.2016 v 07:40 hodin při pěší hlídkové činnosti v Proseči předal
místostarosta města hlídce oznámení od občanky Proseče, že před chvíli jejího
pejska, kterého měla na vodítku, napadl volně pobíhající pes. Hlídka okamžitým
šetřením zjistila psa i s jeho majitelem. Jelikož hlídka od svědků zjistila, že majitel
psa venčí častěji na volno v místě, kde to není povoleno vyhláškou města,
vyřešila věc blokovou pokutou. Žádáme občany, aby v případě, že se cítí být
ohroženi cizím jednáním, se obrátili na městskou policii, která je od toho zřízena.
Nebuďme lhostejní k tomu co se děje kolem nás.

Podomní prodej služeb
Opět se ve Skutči vyskytli podomní prodejci, kteří dne 22.11.2016 v dopoledních
hodinách ve Skutči v Havlíčkově ulici bez předchozího souhlasu "obtěžovali"
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obyvatele bytovky. Na oznámení nájemnice hlídka vyrazila na místo a podomní
nabízeče "výhodné" dodávky elektrické energie, kteří se podvodně vydávají
za pracovníky ČEZ distribuce, „odlapila“ přímo v bytě starších občanů. Strážníci
u nájemníků zajistili listinné důkazy. Ze svého jednání se budou "smejdi" zpovídat
u komise MěÚ Skuteč.

Pes napadl paní
Dne 23.11.2016 v dopoledních hodinách volala na MP Skuteč vyděšená žena, že ji
ve Žďárci u Skutče volně pobíhající velký pes prokousl kabelku. Hlídka se ihned
dostavila na místo a zajistila odchyt psa. Majitelka psa dostala za přestupek
odpovídající pokutu a domluvila se s poškozenou na náhradě škody.

Promrzlý muž
Dne 23.12.2016 v 16:45 hod. oznámil skutečský občan, že poblíž zahrádkářské
kolonie za tréningovým hřištěm, při venčení psa objevil ležícího muže, který nebyl
schopen komunikace. Strážníci nikoho nenašli, tak požádali oznamovatele
o součinnost. Společně potom muže nalezli. Padesátiletý muž nebyl schopen
komunikace, byl značně promrzlý a nemohl hýbat končetinami. Strážníci muži
poskytli první pomoc a na místo přivolali RZS. Společně se záchranáři muže
transportovali ve vaku z těžko dostupného místa k sanitce, která muže převezla
do chrudimské nemocnice. Pejskař tak bezpochyby zachránil muži život, neboť
do rána by nepřežil a místo je velmi málo frekventované. Shodou okolností byl
oznamovatelem muž, kterého strážníci zachránili při tepenném krvácení
před dvěma lety.
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