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Přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí 
za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Hlavním úkolem Městské policie Sezimovo Ústí (dále jen „MP“), jak vyplývá ze zákona o obecní 
policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku.  
 
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci MP v r. 2019 zejména: 

 přispívali k ochraně a bezpečnosti osob i majetku 

 dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití 

 dohlíželi na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

 podíleli se, v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem, na dohledu bezpečnosti 
a   plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

 podíleli se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činili opatření 
k jeho obnovení 

 podíleli se na prevenci kriminality v obci 

 odhalovali přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

 poskytovali údaje o MP za účelem zpracování statistických údajů ministerstva vnitra  
Zabezpečovali akce pořádané městem a MSKS:  

 oslavy májových dnů (kladení věnců, lampiónový průvod a ohňostroj) 

 pietní akty k 135. výročí narození a k 71. výročí úmrtí Dr. E. Beneše 

 pouť v měsíci září 

 Baťův běh, Lužnická šlapka  
 
V roce 2019 vykonávala MP svoji činnost v počtu 4 strážníků.  
 

V roce 2019 přispěla MP k zadržení 3 osob pro podezření páchání TČ. Při své kontrolní 
činnosti objevila jedno vykradené vozidlo u prodejny Renta. 
 

Svou činností se MP podílela na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného 
pořádku ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Sezimovo Ústí (dále jen „OO PČR“) 
Spolupráce obou složek je nevyhnutelná. Dařilo se řešit celé spektrum problémů občanů a města. 
Součinnost MP a OO PČR byla upřesňována na měsíčních a operativních poradách za účasti 
starosty města. Tyto porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování o aktuálních 
akcích, činnostech i problémech. MP spolupracovala i s ostatními složkami Policie ČR. Zejména při 
využití záběrů z městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“). Těmto složkám 
bylo na základě jejich vyžádání předáno 29 záznamů (nárůst o 4 událostí oproti roku 2018).  MP 
informovala OO PČR o událostech zachycených operátorem MKDS v 6 případech. MP sama využila 
poznatky z MKDS v 21případech.  
 
 MP zaměřila svoji preventivní činnost i na mládež. Účastnila se 3 akcí, kde byla činnost MP 
prezentována. Propagace je dlouhodobým úkolem, jehož naplňování by mělo přispět ke snížení 
trestné a přestupkové činnosti v Sezimově Ústí. V roce 2019 bylo provedeno 52 kontrol skupin 
mládeže – jak pohybujících se po městě i v restauracích, a to z důvodu možného užívání 
omamných i psychotropních látek a znečisťování veřejného prostranství. Mezi problémová místa 
patří prostor před kinem Spektrum a přilehlé chodníky u školy COP, studna v ul. Sokolovská, dětské 
hřiště v ul. Krátká, studna u MŠ Lipová, Školní náměstí, areál letního kina a jeho okolí, hájenka 
Nechyba, přečerpávací stanice ČOV na Nechybě aj. 
 



 

 

Další činnost MP 
 

MP poskytla součinnost na 6 akcích řízených Policií ČR. Jednalo se například o kontrolu 
diskotéky Apollo či povodí řeky Lužnice, dopravní akce, zabezpečení místa trestného činu, řešení 
narušitelů veřejného pořádku atd. MP provedla 418 kontrol objektů ve vlastnictví města, nebyly 
zjištěny závady v zabezpečení, což je velmi pozitivní jev oproti minulosti. V rámci prevence byl 
kontrolován i objekt ZUŠ a přilehlé dětské hřiště na ul. 9. května. Z tohoto hřiště byli opakovaně 
vykázáni rodiče dětí, kteří kouřili a pili alkoholické nápoje donášené z blízké restaurace Vrba.  
 
 V roce 2019 zasahovala MP proti 35 opilcům (pokles oproti roku 2018 o 30 případů). V 
některých případech musela hlídka MP opilce vzbudit a po ověření totožnosti odeslat domů či 
mimo město. Opět i v roce 2019 došlo k zásahu proti opilým ženám, a to v 10 situacích (pokles 
oproti roku 2018 o 10 případů). Ve městě Sezimovo Ústí je několik problémových restaurací, na 
které se zaměřovala zvýšená kontrolní činnost MP. Bylo provedeno 24 kontrol restaurací a barů se 
zaměřením na nalévání alkoholických nápojů a hraní na výherních hracích přístrojích osobami 
mladšími 18 let, a to zejména v následujících provozovnách: Apollo, Gotes, Candys bar a Sport bar. 
Nebylo zjištěno nalévání alkoholu nebo hra na výherním přístroji. Byly provedeny 2 kontroly 
problémových restaurací a barů ve spolupráci s OO PČR. 
 Velkou potíží je hluk opilých hostů před restauracemi v průběhu kouření (zákon č. 65/2017 
Sb. o ochraně před škodlivými účinky návykových látek). MP celkem řešila 2 přestupky dle tohoto 
zákona – popíjení alkoholu z plastových nebo skleněných láhví či plechovek. Dalším souvisejícím 
úkolem bylo řešení hluku z předzahrádek nebo před restauracemi s následným orientačním 
měřením hladiny hluku, a to zejména: Apollo, Vrba, Lípa, Candys bar. Jednalo se o 10 kontrol 
převážně v letních měsících při provozu předzahrádek. Počet hostů na předzahrádkách se 
pohyboval okolo 30-80 osob. Většinou nebylo v silách provozovatele ukončit provoz k 22:00 
hodině.  
 Stížností následně řešené s majiteli restaurací byly na hluk z restaurací Vrba a Lípa. 
Problémem je také velký počet nonstop barů, kam se přesouvají podnapilé osoby z restaurací po 
zavírací době (např. Apollo bar, Gotes).  
 Na MP se obraceli i občané v souvislosti s porušováním obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností z důvodu hlasitému chování jejich sousedů, a to 
v 2 případech (což představuje pokles o 1 případ). 
 MP řešila 68 přestupků proti veřejnému pořádku, z čehož bylo 6 přestupků předáno 
správnímu orgánu.  

V úseku občanského soužití MP řešila 10 přestupků, a to zejména úmyslné narušování 
občanského soužití schválnostmi a drobným ublížením na zdraví.  

4 přestupky proti majetku byly předány správnímu orgánu. 
MP se podílela, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem, 

na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. V roce 2019 MP 
upozornila 15 rychle jedoucích řidičů v obci (měřeno pouze tachometrem). Podle zvláštního 
předpisu prováděla šetření vedoucí ke zjištění, zda řidiči nejsou ovlivněni alkoholem – tato 
kontrola byla provedena u 12 řidičů. 
 Ve sledovaném tomto období bylo řešeno celkem 225 přestupků v dopravě (přítomen a 
nepřítomen řidič) (pokles o 96 přestupků), z čehož bylo 170 řidičů písemně vyzváno k podání 
vysvětlení (nárůst o 18 řidičů oproti roku 2018):   

  195 řidičů bylo lustrováno 

  105 řidičů bylo řešeno BP 

  120 řidičů bylo řešeno domluvou 

    18 řidičů předáno správnímu orgánu k dořešení 
 



 

 

 I v roce 2019 se opět projevila v měsíci dubnu a květnu nekázeň řidičů a absence 
respektování dopravního značení. V rámci čištění ulic, přes veškerá upozornění MP (informace o 
termínech a ulicích na informační vývěsce MP, informace vyvěšené na internetových stránkách 
města, vysílané MR, a to byla ještě MP vystavena stížnosti na malou informovanost), dopravní 
značení (zákaz zastavení) nebylo respektováno. Proto bylo podle zákona o pozemních 
komunikacích odtaženo 63 vozidel (nárůst o 17 vozidel). Ostatní majitelé vozidel nerespektující 
dopravní značení byli vyzváni k podání vysvětlení.  6 vozidel (nárůst o 2 vozidla) byla odtažena jako 
překážka silničního provozu.  

Dále řešila na základě stížností občanů dalších 52 vozidel tzv. „nepojízdných“ (nárůst o 9 
vozidel). Nesnáz představují vozidla, která vykazují známky vraku, ale dle zákona o pozemních 
komunikacích jím nejsou i když mají propadlo technickou kontrolu. Doufáme, že novelizace zákona 
č.13/97 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích přinese zlepšení.    Některým občanům města vadí, 
že dané vozidlo nejezdí, jen stojí na komunikaci a tzv. zabírá místo. Vždy jsou provedeny nezbytné 
úkony vedoucí ke zjištění vlastníka či provozovatele a stavu vozidla. Pokud šetření prokáže stav 
vozidla – vrak – následné jednání MP vede k odstranění vozidla z komunikace. Toto se uskutečnilo 
ve 2případech. Nespadá-li však do vozidel zjevně trvale nepojízdných a je osazeno registrační 
značkou, nezbývá, než vozidlo ponechat stát.  
 MP předala na odbor dopravy 12 námětů ke zlepšení dopravní situace či na změnu dopravního 
značení. Odpovědnému pracovníkovi předala MP 35 zjištěných informací o poškození dopravního 
značení a 21 informací o poškozených vozovkách nebo chodnících. 
 Strážníci MP přispívají k bezpečnosti chodců kontrolní činností na přechodech, a to zejména 
v ulicích Kánišova, Husovo náměstí, Dukelská, 9. května, Nerudova a na Školním náměstí, kde je 
největší pohyb chodců v ranních hodinách, děti chodí do školy a velký provoz motorových vozidel. 
Závažným stavem je neochota některých řidičů umožnit bezpečné přejití komunikace. Bohužel i 
nadále dochází ke zvýšenému počtu konfliktů s nepozornými řidiči, které hlídka musí zastavit před 
přechodem pro bezpečnost chodců-dětí.  
 Problematická místa na přechodech pro chodce monitorují též kamery MKDS. V případě 
potřeby je na místo vyslána hlídka MP. V 3 případech usměrňovala MP dopravu při dopravní 
nehodě do příjezdu Policie ČR, což představuje pokles o 2 případy oproti roku 2018. 
 MP řešila 78 stížností občanů (pokles o 5 stížností oproti roku 2018), a to od narušování 
občanského soužití přes nesprávné parkování vozidel, mládež dělající nepořádek, štěkající psi, 
rušení nočního klidu, kouř různého zbarvení vycházející z komínů atd. Dále MP obdržela 25 
oznámení (například pohyb podezřelých osob, podomní prodej, neznámá osoba v domě), kterými 
se MP zabývala.   

MP se v 18případech podílela na kontrolách nad dodržováním právních předpisů o ochraně 
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní 
policii nebo zvláštním zákonem činila opatření k jeho obnovení: neoprávněné založení skládky, 
poškozený majetek po dopravní nehodě atd. (pokles o 2 případy oproti roku 2018). MP zjistila 
v 8případech (nárůst o 1 případ) poškozené či nesvítící veřejné osvětlení nebo zastávky MHD. 
Informace byla nahlášena s číslem lampy a jménem ulice na odpovědnému pracovníkovi. 

V průběhu uplynulého roku MP rovněž provedla 12 kontrolních činností zaměřených na 
dodržování vyhlášek města o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. MP se i 
v budoucnu zaměří na kontrolu občanů, kteří ukládají odpad mimo kontejnery jak na domovní, tak 
na separovaný odpad. Nejvíce je toto porušováno v ulicích: Švehlova, Průmyslová, 9. května, 
Lipová, garáže na Koreji. 
 Dále bylo provedeno 118 kontrol dodržování obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o 
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů, 
v platném znění, se zaměřením na volně pobíhající psy. Odchyceno bylo 24 psů, 8 psů si vyzvedli 
majitelé před odvozem do útulku. Umístěno do psího útulku v Táboře bylo 18 psů, což je nárůst o 



 

 

6 psů. Zaplaceno bylo za umístění psa do útulku celkem 3.751 Kč, což je pokles o 3.869 Kč oproti r. 
2018. Výše platby závisí na délce pobytu psa v útulku. Byly uloženy 3 blokové pokuty majitelům 
psů, kteří neuklidili po svých psech exkrementy nebo jejichž psi neměli známku či se pohybovali 
volně.  
 Jedním z typických úkolů, vztahující se pravidelně k pátku, je dozor nad dodržováním Tržního 
řádu, což obnáší např. dohled nad parkováním a úklidem na náměstí T. Bati, usměrňování chování 
trhovců, při nepřítomnosti úředníka vybírání poplatků za zábor veřejného prostranství, v případě 
problémových prodejců, kontrola prodeje povolených produktů apod.  
 

Pouť v měsíci září 
MP organizovala rozmístění stánků a řešila v nepřetržitých směnách parkování vozidel na 

pouti, nesrovnalosti mezi trhovci či provozovateli atrakcí, dohled nad dodržením smluv 
podepsaných mezi městem a provozovateli atrakcí, stížnosti obyvatel města různého druhu a další 
činnosti nejen k pouti se vztahující. Nebylo přijato oznámení o rušení hlukem ani narušení 
veřejného pořádku. 
 
 V roce 2019 byla činnost MP zaměřena též na dodržování ustanovení zákona č. 65/2017 Sb. 
o ochraně před škodlivými účinky návykových látek (tzv. tabákového zákona). MP má oprávnění 
řešit veškeré přestupky související s alkoholem a distribucí tabákových výrobků. Při kontrolách MP 
opět zjišťovala v různých částech města méně dětí kouřících než v minulosti. I v roce 2019 Městská 
policie řeší dlouhodobý problém spočívající ve znečišťování pozemku města před školou COP 
nedopalky, kuřáci se opět zdržují v prostoru před kinem Spektrum. Proto MP věnuje tomuto 
prostoru zvýšenou pozornost, zejména v ranních hodinách a o školních přestávkách.  
   
Celkem byla v rámci činnosti MP v roce 2019 vybrána na blokových pokutách částka ve výši 39.500 
Kč.   
 

Plán MP pro období roku 2020: 
 

 udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2019 a dále ji zlepšovat   

 pokračovat v zaměření na problematiku veřejného pořádku a občanského soužití  

 zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě dostupnými preventivními i represivními 
prostředky   

 zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných novel 
zákonů  

 posilovat pocit bezpečí obyvatel města 

 pokračovat v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému  

 zajistit přechod na nový informační systém MIMIS 

 doplnit či navýšit personální stav 

 zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků využitím posilovny 
 

 
Přehled některých důležitých událostí řešených MP v roce 2019 
Některé použité zkratky: 
BP   bloková pokuta 
DN   dopravní nehoda 
DP   dopravní policie 
DPS  Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem 
DZ   dopravní značení 



 

 

JSDH           jednotka Sboru dobrovolných hasičů Sezimovo Ústí, Tábor 
KMHD  Komise Místního hospodářství a dopravy Rady města Sezimovo Ústí 
MKDS   městský kamerový dohlížecí systém 
MP  Městská policie Sezimovo Ústí 
MR  Městský rozhlas 
MSKS                Městské středisko kultury a sportu 
NTB                  nám. Tomáše Bati 
OMHD              oddělení dopravy a místního hospodářství MĚÚ 
ONT  Nemocnice Tábor 
OO   obvodní oddělení Sezimovo Ústí 
PČR  Policie České republiky 
RA  Rudé armády 
SKPV   Skupina kriminální policie a vyšetřování   
SLMT   Správa lesů města Tábora, s.r.o. 
SM   Správa města Sezimovo Ústí 
 
2. 1. 2019 

 Na základě telefonické žádosti pečovatelské služby o pomoc se hlídka MP dostavila na 
místo, kde zjistila vizuálně přes okno bytu na zemi ženu bez známek života. Přivolaná 
posádka HZS otevřela vchodové dveře. Pro podezření z TČ byla přivolána PČR, která si věc 
převzala. SM zajistila uzavření a zapečetění dveří bytu. 

3. 1. 2019 

 Prokázané rušení nočního klidu a ukládání odpadu mimo vyhrazená místa v oblasti Nad 
Mýtem řešeno dle zákona s majitelem dané nemovitosti. 

8. 1. 2019 

 Muž bydlící v Čelákovicích telefonicky požádal o pomoc při řešení jeho situace, kdy svému 
podnájemníkovi zapůjčil oproti podpisu 8 tis. Kč a dalších 8 tis. Kč bez smlouvy. Pro 
podezření z TČ podvodu byl muž odkázán na OO PČR. 

9. 1. 2019 

 Provedena komplexní kontrola veřejného osvětlení. Bylo zjištěno 8 poruch, které byly 
nahlášeny odpovědnému pracovníkovi SM. 

10. 1. 2019 

 Na služebnu MP se dostavila paní s oznámením na odcizení jejího telefonního přístroje. Pro 
hodnotu věci převyšující 5 tisíc byla odeslána na OO PČR pro podezření z TČ krádeže. 

14. 1. 2019 

 Stížnost majitele vyhrazeného parkovacího místa na neoprávněné zabrání místa jiným 
vozidlem řešena nařízením odtahu. Majitel si své vozidlo na odstavné ploše vyzvedl po 
prokázání totožnosti a uhrazení BP. 

17. 1. 2019 

 Majitel posprejované fasády jeho domu přivolal hlídku k řešení. Provedena 
fotodokumentace a věc předána OO PČR pro TČ poškození cizí věci. 

 Stížnost na vozidlo bez registrační značky odstavené v ul. Táborská řešena zjištěním 
provozovatele a jeho vyzváním k podání vysvětlení, kdy ten uvedl, že čeká na doklad o 
povinném ručení a poté vozidlo osadí RZ. Následnou kontrolou potvrzeno jeho tvrzení. 

 V ul. K Hájence za novinovým stánkem nalezena při prevenci injekční stříkačka, která byla 
uložena do odpadní nádoby a předána k likvidaci do Zdravexu. 

18. 1. 2019 

 PČR předala informaci o pátrání po zmizelé ženě. Hlídka provedla kontrolu města a 
kontaktovala příbuzné, kdy se podařilo telefonicky se s hledanou spojit. Žena byla odvezena 



 

 

domů. 
21. 1. 2019 

 Přijata žádost paní o pomoc při jejím zranění, kdy uklouzla na zledovatělé ploše, která měla 
pocházet v ul. Táborská z mytí vozidla. Paní odmítla poskytnutí první pomoci i přivolání RZS. 
Kontrolou MKDS bylo její tvrzení vyvráceno. 

 Na základě žádosti přestupkové komise doručena písemnost do vlastních rukou osobě 
rumunské národnosti bydlící v ul. Bydlinského. Doručenka písemnosti předána odesílateli. 

22. 1. 2019 

 Pes nalezený na Kozím hrádku, dle oznamovatele uvázaný u plotu 2 dny, byl převezen do 
útulku v Táboře. 

23. 1. 2019 

 Poskytnutá asistence firmě opravující kameru na křižovatce Dukelská x 9. května, dohled 
nad bezpečností provozu a usměrňování dopravy. 

25. 1. 2019 

 Neoprávněné parkování na vyhrazeném parkovišti řešeno na žádost majitele vyhrazeného 
místa výzvou pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku, na jejímž základě se na 
služebnu dostavil řidič vozidla. Ten byl řešen v příkazním řízení BP. 

 Na MP se obrátila žena uvádějící, že v jejím bytě má v danou hodinu proběhnout podomní 
prodej a ona žádá o asistenci. Hlídka setrvala na místě, ale žádný prodejce se nedostavil. 

 Revizor MHD požádal hlídku o zjištění totožnosti černého pasažéra.   
31. 1. 2019 

 Kontrolní činností zjištěn v ul. Lipová domovní odpad mimo odpadní nádoby. Provedeným 
šetřením v okolních domech zjištěna informace vedoucí k osobě odpovědné za zmíněné 
jednání. SM provedla odklizení na náklady dotyčné. 

2. 2. 2019 

 Řešena stížnost na rušení nočního klidu v restauraci Pod Vrbou, kde probíhala soukromá 
akce. Osazenstvo zklidněno, obsluha vyzvána k dodržování nočního klidu, hudba byla 
ztišena. 

4. 2. 2019 

 Obyvatel ul. Bydlinského viděl dva muže cizí státní příslušnosti, jak se pokouší otevírat 
motorová vozidla. Zavolal na ně, aby upustili od tohoto chování a oni utekli. Poté přivolal 
MP. Hlídka provedla kontrolu města, takové osoby nebyly nenalezeny. 

5. 2. 2019 

 Po telefonickém oznámení na muže cizí státní příslušnosti, pokoušející se otevřít dveře 
uzavřených vozidel v ul. Bydlinského, vyrazila hlídka na místo, kde dva muže zadržela, 
ztotožnila a pro TČ Pokusu krádeže předala hlídce OO PČR. 

6. 2. 2019 

 Paní, která se dostavila s oznámením odcizené peněženky, byla odeslána na PČR pro 
podezření z TČ krádeže. Po cca 2 hodinách se dostavil na služebnu MP muž s peněženkou, 
která dle popisu patřila uvedené. Ta si peněženku vyzvedla oproti podpisu. 

8. 2. 2019 

 Při kontrole města zjištěna poškozená střecha zastávky MHD na ul. RA, provedena kontrola 
kamery MKDS, fotodokumentace a předáno odpovědné osobě k dořešení. 

13.2.2019 

 Vozidlo stojící ve vjezdu do garáže v oblasti Svépomoc bylo hlídkou, prostřednictvím 
odtahové služby, odstraněno. Majitel si jej vyzvedl po uhrazení platby za odtah a BP. 

15. 2. 2019 

 Kontrola bezpečnosti provozu v ranních hodinách na ul. 9. května. Vozidla mající 



 

 

neprůhledná čelní okna byla zastavena a řidiči vyzýváni ke sjednání nápravy. 

 Na ul. B. Němcové nalezen kadáver veverky, byla sebrána a předána do kafilerního boxu. 

 Námět k parkování v ul. Dukelská byl zpracován a předán KMHD. 

 Kontrolou zjištěny dospělé osoby na multifunkčním hřišti u 2. ZŠ, které byly pro 
neoprávněný vstup vykázány. Z dětského hřiště v ul. Krátká vykázáno cca 25 teenagerů. 

 Opilý muž, který spadl do výkopu ul. Klášterní, kontaktoval MP a obvinil ji ze situace, která 
v této ul. je. Muž byl t.č. již doma. Hlídka mu doporučila přivolat pro ošetření RZS, což 
odmítl. Byla provedena kontrola místa, zábran, technického zařízení, vše na svém místě bez 
závad. 

18. 2 2019 

 V ul. Dukelská nalezena registrační značka, zjištěn majitel, tomu věc předána. 

 Přijata telefonická žádost muže o navštívení jeho matky, která mu nezvedá telefon a on má 
obavy o její život. Hlídka paní zastihla doma, měla u telefonu ztišené zvuky.  

 V ul. Táboritů provedena fotodokumentace nevyhovujícího DZ a předáno s návrhem na 
změnu OMHD. 

19. 2. 2019 

 Žádost řidiče pošty o řešení vozidla stojícího ve vjezdu pošty řešeno nařízením odtahu pro 
překážku provozu. Info o úkonu předáno OO PČR. Majitel vozidla se po cca dvou hodinách 
domáhal svého auta. Byl vyřešen v příkazním řízení BP pro porušení dopravního značení a 
vozidlo si poté vyzvedl na odstavném parkovišti v Táboře. 

20. 2. 2019 

 Na žádost PČR poskytnuta součinnost při kontrole povodí, kde bylo podezření na možné 
utonutí osoby z chatové kolonie. Muž byl nalezen mrtvý, věc dořešila PČR. 

21. 2. 2019 

 Dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností provozu při slavnostním otevření DPS. 
25. 2. 2019 

 Žádost revizorky o ověření totožnosti osoby byla vyřízena negativně, jelikož muž byl 
občanem města Planá ad Lužnicí. Revizorce předáno telefonní číslo na MP Planá n/L. 

 Při kontrole města byla hlídka zastavena dvěma muži, kteří si stěžovali na hosty restaurace U 
Křivánků na hluk, pomočené vstupní dveře jejich domů a nepořádek v okolí. Hlídka provedla 
kontrolu v restauraci, proběhl dohovor s majitelem zařízení i obsluhou. Domluvena schůzka 
s vedením města za účelem nalezení řešení zajišťující obnovu poklidného stavu. 

26.2.2019 

 V parku na NTB nalezen kadáver ptáka, který byl předán do kafilerního boxu veter. ordinace. 

 V ul. Nad Mýtem byla na základě žádosti MěÚ doručena písemnost do vlastních rukou, 
přičemž bylo v místě nalezeno 18 osob ukrajinské a rumunské národnosti. O situaci byla 
informována cizinecká policie PČR. 

 MP Blatná požádala o spolupráci při kontaktování obyvatele města Sezimovo Ústí, který má 
v Blatné delší dobu odstavené vozidlo v místě, kde bude probíhat kácení stromů. Dle 
sdělené totožnosti byl muž zjištěn v jeho zaměstnání a informace mu předána. 

 RZS zasahující u zraněné v ul. Ke Hvězdárně požádala o spolupráci při odchytu psa, který 
hlídá zraněnou a nechce ji opustit. Pes odchycen a předán sousedce pro prozatímní 
opatrování. 

2. 3. 2019 

 V noční hodině požádal obyvatel ul. Nerudova hlídku o odtah vozidla z jeho vyhrazeného 
parkoviště. Byla provedena fotodokumentace a videozáznam vozidla. Dostavila se k autu 
manželka oznamovatele a uvedla, že místo bez schválení manžela propůjčila svému příteli. 
Po ověření totožnosti všech zúčastněných odtah vozidla zrušen. 

4. 3. 2019 



 

 

 Na žádost OO PČR o součinnost provedena kontrola stávajících ubytoven v katastru města a 
seznam ubytovaných předán OO PČR. 

 Hlídka požádána paní, která byla převezena do ONT, o zajištění utracení jejího psa, o 
kterého se nemá kdo starat. Paní podepsala souhlas a hlídka psa odvezla do veterinární 
ordinace. 

 Převzato telefonické oznámení na padlý strom přes komunikaci Nad Mýtem, kdy hlídka 
zmonitorovala událost a přivolala SDH Tábor. Ti strom odstranili a uvedli komunikaci do 
původního stavu. 

5. 3. 2019 

 Zabezpečení veřejného pořádku a dohled nad bezpečností provozu při konání masopustu. 
6.3.2019 

 Operační důstojník PČR požádal telefonicky o spolupráci při řešení nahlášené stížnosti na 
vozidlo parkující na místě určeném pro autobusy MHD na ul. RA. Hlídka v místě zjistila 
odstavený kamion. Řidič byl projednán v příkazním řízení a vykázán z místa. 

 Obyvatel ul. Budějovická požádal MP o řešení vozidla porušující dopravní značení a stojícího 
v místě, kde jemu brání v nakládání věcí do vozidla. Řidič byl zjištěn a přestupkové chování 
dořešeno dle zákona. 

 Na vyhrazeném parkovišti pro invalidy u MěÚ zjištěno vozidlo neoprávněně zde parkující. 
Hlídka vypsala výzvu pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku. Před umístěním za 
stěrač se k vozidlu dostavila řidička a uvedla, že na MěÚ nesla jen papíry. Na vyhrazeném 
parkovišti pro invalidy je zakázáno i stání, proto byla žena řešena BP na místě. 

8.3.2019 

 Uprostřed komunikace na Husově nám. zastavila řidička své vozidlo. Hlídka zjistila, že se 
paní ztratila a hledá polikliniku. Byl jí poskytnut služební doprovod na místo. 

 Na silnici I/3 zjištěno stojící nákl. vozidlo. Šetřením se prokázalo, že řidiči praskla pneumatika 
a čeká na odtahovou službu. Muž na výzvu MP umístil výstražný trojúhelník v dostatečné 
vzdálenosti před vozidlem pro zajištění bezpečnosti provozu. Řešeno na místě domluvou. 

11. 3. 2019 

 Anonymní oznamovatel nahlásil padlý strom kousek od Nechyby. Hlídka místo prošetřila. 
Strom byl součástí lesa, tudíž věc byla nahlášena SLMT pro sjednání nápravy. 

 Majitel ŘD v ul. Kaplického nahlásil poškození fasády posprejováním. Na místě byla 
provedena fotodokumentace, sepsán protokol o podaném vysvětlení a věc předána PČR pro 
podezření z TČ sprejerství. 

 V ul. Bydlinského nalezen při preventivní kontrole mobilní telefon. Info uveřejněno na webu 
města, věc předána do oddělení ztrát a nálezů MěÚ. 

12. 3. 2019 

 Stížnost obyvatele ul. Žižkova na dlouhodobě neřešenou závadu v podobě propadajícího se 
kanálu v jejich ul. předána OMHD pro zajištění nápravy. 

 Přijata stížnost na ženu a muže nabízející po domácnostech v ul. Táboritů bez předchozího 
objednávání zboží. Hlídka dvojici nalezla, ztotožnila a vyřešila BP. 

13. 3. 2019 

 Z hlasové schránky vyzvednuta žádost obyvatele ul. Svépomoc na vysvětlení jeho údajného 
přestupku. V době telefonické konfrontace byl přestupce uklidněn a po seznámení se se 
skutkovou podstatou jeho přestupkového jednání souhlasil s řešením BP na místě 
nezaplacenou. 

 Při kontrole města zjištěna poškozená zastávka MHD Kovosvit. Provedena fotodokumentace 
a předáno odpovědné osobě pro dořešení škodní události. 

 Na základě telefonické stížnosti ženy, mající chatu v prostoru Na Vrších, se hlídka dostavila 
na místo, kde paní hlídce ukázala poškozené okrasné květiny, což způsobily údajně ovce 



 

 

souseda. Hlídka provedla fotodokumentaci, ale kudy vnikly ovce na její pozemek, zjištěno 
nebylo.  

 Na základě telefonického oznámení na otevřené vstupní dveře branky do vedlejšího domu 
se hlídka dostavila na místo, provedla kontrolu objektu. Dům byl uzamčen, vloupání 
nezjištěno. Dořešeno s tím, že branka byla zřejmě špatně uzavřena a vlivem povětrnostních 
podmínek došlo k otevření. 

14. 3. 2019 

 Stížnost na muže procházejícího se na pozemku domu, kde se majitelka dlouhodobě 
nenachází. Hlídka muže ztotožnila a jeho verzi, že se jedná o realitního makléře, si ověřila 
telefonicky u majitelky, která to potvrdila. 

15. 3. 2019 

 Provedena kontrola vyhlášky města se zaměřením na volné pobíhání psů, řešeni 3 majitelé 
psů BP pro porušení OZV. 

16. 3. 2019 

 Přijato telefonické oznámení na rušení nočního klidu, kdy původcem protiprávního jednání 
byla nedoslýchavá žena v ul. 1. máje, která si zapomněla vzít sluchátka a měla příliš hlasitý 
PC. Na výzvu provedla ztišení, řešeno domluvou. 

19. 3. 2019 

 Přijata stížnost na vozidlo porušující dopravní značení a bránící výjezdu z nemovitosti. 
Provedena lustrace vozidla a nařízen odtah. Zkontaktován majitel, který si vozidlo po 
uhrazení BP vyzvedl. 

 Přijato telefonické oznámení na otevřené vozidlo v ul. Dukelská. Lustrací zjištěn majitel, ten 
zkontaktován a vozidlo si uzavřel. 

21. 3. 2019 

 Přijata stížnost na nefungující MR v ul. Ke Hvězdárně. Věc předána OMHD k uvedení do 
pořádku. 

22. 3. 2019 

 Na základě žádosti revizorky MHD provedena lustrace osoby.  
25. 3. 2019 

 V ul. Nad Mýtem zjištěna založená černá skládka. Provedeno šetření za účelem zjištění 
pachatele, fotodokumentace a předáno pracovníku SM pro zajištění odklizení. 

27. 3. 2019 

 Přijato oznámení na zaparkovaný kamion na Koreji bránící průjezdu. Ten netvořil překážku 
provozu ani neporušoval DZ. Kvůli větší přehlednosti v místě byla zkontaktována dispečerka 
mající pohotovost. Ta vyzvala řidiče, aby kamion osadil výstražným trojúhelníkem, což bylo 
následně provedeno.  

29. 3. 2019 

 Firma Opava požádala o rychlou asistenci při výdeji odtaženého vozidla, kdy řidička slovně 
napadala jejich pracovnici. Hlídka v místě ztotožnila přestupkyni a zklidnila vzniklou situaci. 
Dohlédla na uhrazení poplatku za odtah a výdej vozidla. Pracovnice nechtěla dále incident 
na úseku přestupku proti občanskému soužití zahajovat, proto byla celá událost ukončena. 

1. 4. 2019 

 Na MP se obrátil muž s potřebou zajistit odtahovou službu pro odstranění jeho 
nepojízdného vozidla. Jemu poskytnuta součinnost v podobě zkontaktování odtahové 
služby, setrvání na místě, usměrňování dopravy při samotném odtahu. 

 Přijato oznámení na nalezený kadáver havrana u kina Spektrum. Hlídka jej sebrala a předala 
do veterinární ordinace do kafilerního boxu. 

 Při kontrole města zjištěna poškozená výplň autobusové zastávky na ul. RA. Provedena 
fotodokumentace, událost předána pod číslem jednacím odpovědné osobě pro zajištění 



 

 

opravy a došetření škodní události. 
5. 4. 2019 

 Muž parkující u kina Spektrum zastavil hlídku procházející okolo s oznámením na řidiče, 
který mu při couvacím manévru poškodil zadní dveře jeho vozidla. Hlídka provedla 
fotodokumentaci stavu, ztotožnila oba řidiče, provedla u nich orientační dechovou zkoušku 
a přivolala DP, které událost i se zjištěnými podklady předala. 

 Přijato oznámení na dlouhodobě odstavené vozidlo v ul. Okružní. Hlídka provedla lustraci za 
účelem zjištění provozovatele, ověření STK a povinného ručení. Vozidlo se nedopouštělo 
žádného přestupku a všechny doklady byly v pořádku. Stěžovateli oznámeno, že se jedná o 
veřejné parkoviště, kde může parkovat kdokoliv a jak dlouho potřebuje. 

8. 4. 2019 

 Přijato oznámení na prověření vozidla dlouhodobě stojícího v ul. Dukelská. Zjištěn majitel, 
platná STK i povinné ručení. Vozidlo neporušovalo dopravní značení ani nevykazovalo 
známky vraku. Stěžovatelka informována o dořešení situace. 

13. 4. 2019 

 V ul. RA zjištěno stojící porouchané vozidlo. Hlídka muže vyzvala k umístění výstražného 
trojúhelníku v dostatečné vzdálenosti od vozidla pro označení překážky. 

15. 4. 2019 

 Paní z ul. Vítkovecká požádala o pomoc, kdy nalezla na své zahradě ježka. Hlídka zvíře 
vyzvedla a předala stanici pro volně žijící zvířata. 

 Dostavil se obyvatel ul. Krakovská na SNL se žádostí o umístění fotopasti se zaměřením na 
snímání jeho garáže v ul. Lužnická, jelikož mu neznámý pachatel zalepil klíční dírku. Past 
umístěna. 

16. 4. 2019 

 Přijato telefonické oznámení s podezřením na smrt občana v bytě. Hlídka v místě provedla 
šetření, vyslechla sousedy. Byla přivolána PČR a HZS, byt otevřen a nalezen zemřelý. Povolán 
koroner a pohřební služba. Byt byl zapečetěn, věc v řešení PČR. 

18. 4. 2019 

 Hlídka přítomna DN, kdy řidič dodávky při couvání ulomil DZ v ul. Táboritů. Hlídka zajistila 
místo DN, ztotožnila řidiče, provedla orientační dechovou zkoušku, přivolala DP.  

23. 4. 2019 

 MP Planá nad Lužnicí požádala o součinnost při kontaktování obyvatelky SÚ, která 
zaparkovala v Plané nad Lužnicí v místě, kde má proběhnout složení betonových trubek. 
Žena zastižena doma a vyzvána k odstranění vozidla. 

 Na základě oznámení řidiče autobusu MHD na vozidlo stojící neoprávněně na parkovišti pro 
autobusy na komunikace RA provedla hlídka šetření v místě zájmu, kdy zjistila, že řidič 
vozidla spí. Byl vzbuzen, ztotožněn a vyzván k uhrazení BP. Po tomto úkonu byl vyzván 
k přeparkování.  

26. 4. 2019 

 Firma Opava požádala telefonicky o pomoc při zklidnění dvou řidiček, které si chtěly 
vyzvednout svá vozidla, která byla v rámci čištění komunikací odtažena. Hlídka stáhla 
záznam o odtahu vozidel a dostavila se na odtahovou plochu. Ženy byly hlídkou zklidněny, 
uhradily finanční položku za službu a vyzvedly si vozidla. 

 Přijato oznámení na volně pobíhajícího koně na Soukeníku. Zkontaktován a vyzvednut 
majitel, který si koně odvedl na svůj pozemek. 

29. 4. 2019 

 Přijato oznámení na vozidlo bránící výjezdu z nemovitosti. Hlídka provedla lustraci vozidla, 
zkontaktovala majitele. Ten řešen BP a byl vyzván k přeparkování svého vozidla. 

30. 4. 2019 



 

 

 Přijata telefonická žádost majitelky domu v ul. Dr. Beneše o vyvedení muže s dredy z jejího 
pozemku. I přes výzvu hlídky ke vpuštění na její pozemek, paní odmítala zpřístupnění. Poté 
přestala oznamovatelka komunikovat. Na zahradě nikdo nezjištěn. 

1.5. 2019 

 Zajištění veřejného pořádku při konání májových oslav. 

 Odstartování Baťova běhu, zabezpečení dopravní situace na přilehlých křižovatkách, 
usměrňování provozu na pozemní komunikaci. 

2. 5.2019 

 Přijata stížnost na vozidlo parkující v ul. K Hájence na zeleni. Hlídka provedla šetření za 
účelem zjištění řidiče. Ten ztotožněn a řešen pro přestupek – zábor veřejného prostranství – 
v příkazním řízení BP. Po dořešení byl vyzván k odstranění vozidla. Info předáno do 
Informačního systému evidence přestupků. 

 Přijato oznámení na vozidlo parkující delší dobu v ul. Dukelská a s vozidlem není hýbáno. 
Hlídka provedla kontrolu, ověřeno na PČR, zda není v pátrání. Vozidlo neporušovalo žádné 
DZ, což bylo oznamovateli sděleno. 

6. 5. 2019 

 V součinnosti s SLMT provedeny 3 namátkové kontroly v prostoru Nechyby a hájenky 
zaměřené na možné zakázaného pálení porostu a pohyb závadových osob s výsledkem 
negativním. 

7. 5. 2019 

 Na I/3 zjištěny pobíhající ovce. Zkontaktován majitel, ten si zvířata zabezpečil. Věc předána 
k dořešení na MěÚ Tábor pro podezření z přestupku na úseku zákona proti týrání zvířat. 

 Zabezpečení veřejného pořádku a usměrňování dopravy při pietní akci – kladení věnců. 

 Zabezpečení veřejného pořádku, řízení a usměrňování dopravy při lampionovém průvodu. 
9. 5. 2019 

 Sebrán kadáver havrana v okolí kina Spektrum a předán do kafilerního boxu.  

 Při kontrole dětských hřišť zjištěn v ul. Krátká muž popíjející zde alkohol. Ztotožněn a vyzván 
k opuštění prostoru pro porušování vyhlášky města. Řešeno domluvou. 

10. 5. 2019 

 PČR požádala o spolupráci při žádosti majitelky bytu o vykázání muže z bytu, který zde nemá 
trvalé bydliště. Muž vykázán i se psem. Na žádost OO PČR muž převezen do chatové oblasti 
Pod Hiltonem, kde vlastnil obydlí. 

13. 5. 2019 

 Na základě žádosti cizinecké policie prověřen přechodný pobyt osoby rumunské národnosti 
v ul. Lipová. Muž se zde nenacházel. Poskytnuta zpětná vazba. 

14. 5. 2019 

 Majitelka garáže v ul. Lipová požádala o řešení neoprávněně zde stojícího vozidla, kdy jí byl 
znemožněn vjezd do garáže. Lustrací zjištěna provozovatelka, ztotožněna a pro protiprávní 
jednání řešena v blokovém řízení pokutou. Následně vyzvána k odstranění svého vozidla. 

 Přijata stížnost od pracovníků SM na vozidla parkující před kontejnery na separovaný odpad 
a znesnadňují vývoz odpadků. Hlídka lustrací zjistila majitele vozidel, zkontaktovala je, aby 
svá vozidla okamžitě přeparkovali. Přestupek řešen domluvou. 

 Při pěší kontrole garáží na Hiltonu nalezeny 4 použité injekční stříkačky. Ty byly sebrány a 
uloženy do přepravního boxu. Následně předány do Zdravexu k likvidaci. 

 V prostoru garáží Hilton nalezena vyhozená lednice, o čemž byla informována SM pro 
zajištění odklizení. 

20. 5. 2019 

 Přijato oznámení na poškozenou zastávku MHD na ul. RA. Provedena fotodokumentace a 
předána událost OMHD pro zajištění obnovy a vyřízení škodní události. 



 

 

 V ul. Pod Vrbou proveden odchyt bulteriéra bílé barvy. Pes neměl evidenční známku, proto 
byl odvezen do útulku v Táboře. Informace o odchytu uveřejněna na webu města a 
vyhlášena MR. 

 Přestupková komise požádala o doručení písemností do vlastních rukou pro 4 občany 
rumunské národnosti do domu Nad Mýtem. O poznatky o daných osobách požádána 
cizinecká policie. Písemnosti do vlastních rukou osobám oproti podpisu předány.  

22. 5. 2019 

 Recepční COP požádala o řešení vozidel neoprávněně parkujících na vyhrazeném parkovišti 
pro jejich školu. V místě zjistila hlídka 4 vozidla. Zkontaktovala recepční hotelu MAS, která 
oslovila dotyčné řidiče. Ti byli ztotožněni a řešeni BP. Poté byla vozidla přeparkována.  

 Přijato oznámení skupinky dětí na nemocné havrany v parku u kina Spektrum. Hlídka v místě 
nalezla dva havrany neschopné letu. Na místo byla přivolána stanice pro ochranu volně 
žijících zvířat, která si ptáky odvezla. 

23. 5. 2019 

 Na základě žádosti sociální pracovnice MěÚ provedeno zapečetění bytu v domě na Husově 
náměstí. O události pořízen videozáznam i fotodokumentace. 

24. 5. 2019 

 Majitel domu v ul. K. H. Borovského požádal telefonicky o pomoc při řešení roje včel, který 
se usídlil na stromě v jeho zahradě. Přivolán včelař, který poskytl majiteli domu pomoc. 

 Přijato telefonické oznámení na opilce ležícího v ul. Lužnická. Hlídka v místě nalezla 
podnapilého muže nevykazující známky agrese. Byla mu poskytnuta pomoc a po ztotožnění 
byl převezen do místa svého bydliště pro zajištění jeho bezpečnosti. 

 Na základě žádosti PČR o spolupráci při řešení rvačky v Apollu se dostavila hlídka na místo, 
kde se sjelo celkem 8 hlídek. Ze strany MP byla poskytnuta součinnost při řešení a zklidnění 
hostů. Věc k dořešení převzalo OO PČR pro podezření z TČ výtržnictví. 

25. 5. 2019 

 Zajištění veřejného pořádku při konání voleb. 
27. 5. 2019 

 V ul. Jana z Ústí proveden odchyt zraněného mláděte rorýse a předán přivolané stanici pro 
volně žijící zvířata. 

 Z kamery MKDS zjištěno podezřelé chování dvou osob pohybujících se v parku na NTB. 
Hlídka v místě zjistila dvě podnapilé osoby, které ztotožnila a vykázala pryč. 

 Přijato telefonické oznámení ženy na skupinu mužů, kteří na dětském hřišti v ul. Krátká 
popíjí alkohol a mají na volno puštěné psy. Hlídka muže ztotožnila a oznámila jim porušení 
vyhlášky města o popíjení alkoholu. Současně je poučila o porušování Řádu dětského hřiště. 
Muži byli vykázáni z dětského hřiště a věc řešena domluvou. 

28. 5. 2019 

 Zabezpečení veřejného pořádku při pietním aktu u hrobky Dr. E. Beneše. 

 Přijato oznámení na 3 podnapilé osoby pohybující se před poštou na NTB. Hlídka skupinu 
ztotožnila, vyzvala k uklizení místa, kde setrvávali a byli vykázáni z místa. 

 Na základě telefonického oznámení na volně pobíhajícího psa v ul. Krátká proveden odchyt 
psa-vlčáka. Pes bez evidenční známky byl převezen do útulku v Táboře. Událost byla 
zveřejněna na webu města a vyhlášena MR. 

29. 5. 2019 

 Dostavil se na služebnu MP muž z ul. Hromádkova, kde odchytl volně pobíhajícího psa. Pes 
neměl evidenční známku. Byl ponechán na služebně a věc vyhlášena MR. Po cca 40 
minutách se telefonicky ozval majitel psa, který si ho na služebně vyzvedl. 

 Na služebním telefonu ponechána hlasová zpráva oznamující, že v popelnici se nachází 
mrtvý králík. Kadáver umístěn do kafilerního boxu ve veterinární ordinaci. 



 

 

 Při kontrole města zjištěna absence krytu veřejného osvětlení na křižovatce silnice I/3 ke 
Kovosvitu. Z bezpečnostního důvodu bylo provedeno ohraničení místa vytyčovací páskou a 
věc oznámena SM k okamžité sjednání nápravy. 

3. 6. 2019 

 Přijata telefonická žádost řidiče MHD o pomoc při řešení nespolupracujícího černého 
pasažéra. Muž vykazoval agresivní verbální i neverbální chování, začal napadat hlídku, 
neupouštěl od svého protiprávního jednání, a proto bylo využito donucovacích prostředků. 
Muži byla nasazena pouta. Přivolaná hlídka PČR si muže odvezla na služebnu pro úkon – 
zjištění totožnosti. O zásahu byl pořízen videozáznam. 

4.6.2019 

 Správce domu v ul. Táboritů požádal o pomoc při řešení muže, který se měl vystěhovat 
z bytu, ale věci ponechal ve sklepní kóji. Hlídka zkontaktovala bývalého obyvatele bytu. Ten 
se dostavil a sklepní kóji vystěhoval a uvolnil pro dalšího nájemce bytu. 

 PČR požádala o součinnost při řešení nahlášeného volného pohybu psa v ul. Na Mýtě. Hlídka 
psa odchytla, ponechala na služebně a věc vyhlásila MR. Po cca 10 minutách se ozval majitel 
a psa si vyzvedl. 

5. 6. 2019 

 Přijata žádost obyvatelů domu v ul. Dukelská o řešení ženy ukrývající se pod schody v jejich 
domě. Hlídka ženu ztotožnila a vyvedla ze sklepních prostor ven na ulici.  

 Paní z ul. Lužnická si telefonicky stěžovala na psa, který přes den neustále štěká. Hlídka 
provedla šetření v místě a zjistila, že pes je v zahrádkářské kolonii přes den sám. Majitel psa 
byl zkontaktován a seznámen se stížností. Bylo mu doporučeno přeplotit pozemek a psa 
umístit dozadu k řece pro udržení dobrých sousedských vztahů. 

 Přijato oznámení na větší počet uhynulých ryb v Kozském potoce. Kontaktována jednotka 
HZS Tábor, pracovník životního prostředí a vedení města. HZS odebrala vzorek vody pro 
zjištění původu úhynu. Jelikož byla voda po včerejších deštích zakalená, prvotním úsudkem 
byla příčina úhynu nedostatek kyslíku.  

7. 6. 2019 

 PČR požádala o spolupráci při prověření objektu Benešovy vily z důvodu spuštění signálu 
narušení. Hlídka provedla kontrolu místa i přilehlého prostředí a narušitel nezjištěn.  

 Při kontrole trhu a dodržování tržního řádu vykázáni tři trhovci s vozidly najetými na 
zámkové dlažbě. Protiprávní jednání bylo řešeno v příkazním řízení BP. 

 Přijata stížnost obyvatele ulice Dr. Beneše na ženu, která často a bez důvodu verbálně i 
neverbálně napadá své sousedy, ale i kolemjdoucí. Muž podal vysvětlení, k němuž se 
připojili i ostatní sousedé. Věc předána na přestupkovou komisi pro podezření z přestupku 
proti občanskému soužití. 

 Přijata stížnost obyvatelky ul. Klášterní na vozidlo parkující jí před vjezdem do nemovitosti. 
Provedena lustrace vozidla a majitel přivolán k jeho vozidlu. Pro překážku provozu řešen 
řidič BP na místě a s vozidlem odjel. 

 V ul. Šrámkova zjištěno vozidlo bez RZ. Zkontaktován majitel vozu, který přislíbil odstranění 
vraku do jednoho měsíce. 

11. 6. 2019 

 Nájemce skautského areálu požádal o pomoc při nalezení mrtvého srnce. Kadáver zvířete 
nalezen a dopraven do kafilerního boxu ve veterinární ordinaci. 

 Lustrace vozidla stojícího před vjezdem na lávku a bránící průchodu i vjezdu do nemovitosti 
zároveň. Proveden odtah vozidla. 

 Na základě oznámení proveden v ul. Průmyslová odchyt volně pobíhajícího psa. Událost 
vyhlášena MR, po níž se ozval majitel a psa si vyzvedl na služebně MP. 

13. 6. 2019 



 

 

 Dostavil se muž s oznámením, že v prodejně v Táboře neznámý pachatel znásilnil jeho 
družku a její dceru. Hlídka zkontaktovala MP Tábor se žádostí o součinnost při zajištění místa 
TČ, událost oznámila PČR a muže dovezla na služebnu PČR, které věc předala. 

14. 6. 2019 

 Řidička poukázala na posunutý kryt kanálu v ul. Vítkovecká. Hlídka místo zajistila proti 
vstupu nepovolaných osob vytyčovací páskou a věc předala OMHD pro zajištění nápravy. 

 V ul. Dukelská nalezla hlídka při preventivní kontrole svazek klíčů. Pod úředním záznamem 
byl svazek předán na odd. ztrát a nálezů a informace uveřejněna na webu města. 

17. 6. 2019 

 Majitel vyhrazeného parkoviště v ul. Komenského žádal řešení neoprávněně zaparkovaného 
cizího vozidla na jeho místě. Provedena lustrace vozidla a zjištěn majitel. Dcera 
oznamovatele povolila příbuznému parkovat na jejich vyhrazeném místě. 

 Preventivní kontrolou zjištěno porušení DZ zákaz vjezdu na Pohodu. Rozhlasem na plovárně 
vyhlášeny registrační značky vozidel s tím, aby se jejich majitelé dostavili ke vchodu na 
koupaliště. Pro přestupkové jednání byli řešeni v příkazním řízení BP na místě nezaplacenou 
a byli vyzváni k přeparkování vozidel. 

19. 6. 2019 

 PČR požádala o spolupráci při řešení napadení, kdy na NTB napadla osoba rómského původu 
nezletilého žáka ZŠ, což oznámila jeho učitelka. Na místě se agresor již nenacházel, údajně 
odjel busem směr Tábor. MP provedla šetření za účelem zjištění informací vedoucích 
k dopadení pachatele. Po dostavení se hlídky OO PČR na místo jí byla veškerá data předána 
k dořešení. 

22. 6. 2019 

 Zabezpečení veřejného pořádku a usměrňování dopravy při konání akce Lužnická šlapka. 
24. 6. 2019 

 Přijata stížnost na propadající se vozovku v ul. Žižkova. Hlídka stav zmonitorovala, provedla 
fotodokumentaci, zajistila místo vytyčovací páskou proti vstupu nepovolaných osob a věc 
předala odboru dopravy pro sjednání nápravy. 

27. 6. 2019 

 Dostavil se muž mající v ul. Lužnická garáž se žádostí o umístění fotopasti v takovém místě, 
aby snímala jeho garáž, neboť mu neznámý pachatel poškodil dveře. Na týden fotopast 
v takovém místě umístěna. 

 Dostavil se obyvatel ul. Palackého se stížností na jeho sousedku, která mu údajně schválně 
stříká jed na jeho květiny. Hlídka provedla kontrolu stavu a usouzeno, že květiny přirozeně 
uschly. Protiprávní jednání neshledáno. 

28. 6. 2019 

 Na základě oznámení řidiče jedoucího po ul. RA na tři mrtvé zajíce na komunikaci provedla 
hlídka sběr zvěře a kadávery byly předány do kafilerního boxu do veterinární ordinace. 

1. 7. 2019 

 Pracovníci SM požádali o řešení vozidla parkujícího před kontejnerem v ul. Svépomoc. 
Lustrací zjištěn majitel, kontaktován a vyzván k přeparkování. 

2. 7. 2019 

 Majitel garáže na Svépomoci požádal o odstranění vozidla, které mu znemožňuje výjezd. 
Lustrací zjištěn majitel, který nebyl k dosažení. Proto byl nařízen odtah vozidla pro překážku. 

 Přijato oznámení na zraněnou poštolku v ul. Táboritů. Poštolka odchycena a předána stanici 
pro zraněná volně žijící zvířata. 

3. 7. 2019 

 V oblasti koupaliště Pohoda zjištěna vozidla parkující na parkovišti bez povolení SM. 
Rozhlasem byli vyzváni řidiči vozidel, řešeni pro porušení dopravního značení Zákaz vjezdu 



 

 

v příkazním řízení BP na místě. Následně byli vyzváni k přeparkování vozidel. 
4. 7. 2019 

 Přijato oznámení na nález modré andulky. Zjištěn majitel, tomu pták předán. 
9. 7. 2019 

 V prostoru garáží na Koreji nalezeno vozidlo s otevřenými dveřmi. Šetřením zjištěno, že 
nedošlo k vykradení vozidla, ale řidič jen uvnitř spal. 

11. 7. 2019 

 Pracovník SM upozornil na nález přejetého zajíce u tenisových kurtů, kdy hlídka kadáver 
sebrala a předala do veterinární ordinace do kafilerního boxu. 

15. 7. 2019 

 Při pěší kontrole nalezeny injekční stříkačky u řeky za Bannerem. Uloženy do přepravního 
boxu a předány k likvidaci do Zdravexu. 

 Přijata žádost majitelky jezevčíka o pomoc při jeho hledání, kdy utekl nedovřenými vrátky 
v ul. Sokolovská. Hlídka provedla kontrolu města a psa nalezla v ul. Nerudova. Pes majitelce 
předán. 

17. 7. 2019 

 Přijata žádost pracovníka SM o řešení vozidel parkujících v ul. Jiráskova a bránící umístění 
kontejneru, kdy porušují zároveň přenosné DZ. Na vozidla umístěna výzva pro 
nepřítomného pachatele dopravního přestupku. Následně zjištěno, že přenosné DZ není 
schváleno a výzvy byly z vozidel sejmuty. O stavu informován vedoucí SM.  

 Přijata žádost od MP Planá n/L o spolupráci při kontaktování muže, který na MěÚ v Plané 
n/L ponechal peněženku i s doklady. Majitel nalezen a info mu předáno. 

18. 7. 2019 

 Na služebnu se dostavil muž mající problémy s firmou T-Mobile a žádal o pomoc. Pánovi 
nalezeny kontaktní údaje na firmu, ale sděleno, že řešení je pouze v jeho kompetenci. 

19. 7. 2019 

 Pracovníci Benešovy vily požádali o pomoc při odchytu kuny. Součinnost poskytnuta a kuna 
vypuštěna do lesa. 

 Provedena cílená kontrola na pejskaře, bylo uloženo 6 blokových pokut pro porušení OZV. 
20. 7. 2019 

 Přijato oznámení na rušení nočního klidu v restauraci U Lípy. Hlídka venku nalezla 8 lidí, kteří 
slavili, měli již útratu zaplacenou a rozcházeli se k domovu. Protiprávnost nezjištěna. 

 U Candys baru umravněna skupina osob pro rušení nočního klidu. Osoby se vzájemně 
napadaly, a proto hlídka vyřešila situaci nařízením, aby opustily prostor. 

 Na ul. Dukelská zastavil hlídku muž, který odchytl volně pobíhajícího psa. Pes neměl 
evidenční známku, a proto byl převezen do útulku v Táboře. Informace byla uveřejněna na 
webu města a vyhlášena MR. 

22. 7. 2019 

 V ul. Zahradní bylo hlídkou nalezeno odstavené dámské jízdní kolo. SM byla požádána o jeho 
převoz na úřad a předáno pod úředním záznamem do oddělení ztrát a nálezů. Informace 
uveřejněna na webu města. 

 Na žádost sociální pracovnice o pomoc se starou paní, která vylézá z okna, se hlídka 
dostavila k DPS. S paní v bytě bydlel její syn, který ji doma zamykal, proto chtěla utéct 
oknem. Syn zkontaktován. Přivolána RZS, která si paní odvezla do ONT. 

23. 7. 2019 

 Obyvatelka ul. Dukelská oznámila, že ve vnitrobloku u studny nějaký muž umývá 
autosedačky. Hlídka v místě zjistila muže bulharské národnosti, který však pouze čistou 
vodou omýval vnitřní vybavení auta. K porušení vyhlášky města ani zákona nedošlo. 

24. 7. 2019 



 

 

 Hlídka přijala oznámení kina Spektrum na skateboardisty ničící schody u kina. V místě 
zjištěna a ztotožněna skupina 15 teenagerů. Schody nebyly dotčeny. Hlídka setrvala na 
místě do ukončení jejich nahrávání pro možné poškození majetku města. 

25. 7. 2019 

 Preventivní kontrolou zjištěna poškozená prkna vedoucí přes lávku přes Lužnici. Provedena 
fotodokumentace a předána událost odpovědné osobě pro sjednání nápravy. 

26. 7. 2019 

 OO PČR požádalo o spolupráci při prověření narušení objektu Benešovy vily, kde byl spuštěn 
alarm. Hlídka v místě zjistila dva muže mající za úkol provést opravu v objektu a pouze spletli 
číselný kód. Žádaná přítomnost obou mužů byla u správce vily ověřena. 

26. 7. 2019 

 V oblasti Na Vrších zjištěny dvě malé děti, jak trhaly kukuřici a ničily klasy. Dětem zabráněno 
v jejich jednání a vysvětlena škodlivost jejich počínání. 

30. 7. 2019 

 Na komunikaci I/3 viděna zmatená čivava. Užito výstražného světla modré barvy pro 
zajištění bezpečnosti a proveden odchyt psa, který byl převezen do útulku z důvodu absence 
evidenční známky. O věci bylo informováno MR. 

 V parku na NTB nalezeni 3 bezdomovci popíjející alkohol a rušící okolí svým řevem. Byli 
vykázáni mimo město. Dohled, aby odjeli autobusem z města. 

31. 7. 2019 

 Dostavil se muž bydlící v ul. Dr. Beneše se stížností na jeho sousedku, která jeho i ostatní 
sousedy neustále napadá. S oznamovatelem sepsáno podání vysvětlení a zpracováno 
podezření z přestupku na úseku občanského soužití. K dořešení předáno přestupkové 
komisi. 

1. 8. 2019 

 Dopolední dopravní akce zaměřená na cyklisty. Na NTB řešeni v příkazním řízení řidiči pro 
nerespektování DZ a jízdu po chodníku. Na lávce přes Lužnici a v podchodu ČD řešeni 
domluvou řidiči pro porušení DZ. 

3.  8. 2019 

 Při kontrole ul. Kaplického viděny dvě děti kopající si míčem o vozidla. Bylo jim zabráněno 
v dalším takovém chování a vysvětlen důvod. Kontrolou vozidel nezjištěno poškození.  

5.  8. 2019 

 Přijato oznámení pracovníka ČEVAKu na vozidlo stojící i přes DZ na kanálu, který mají čistit. 
Lustrací zjištěn majitel a vykázán z místa k přeparkování. 

 V ul. Táboritů byl hlídkou nalezen mobilní telefon, předán do oddělení ztrát a nálezů. 

 Obyvatel ul. Palackého oznámil velké množství tekoucí vody na ulici. Hlídka v místě zjistila, 
že ČEVAK provádí odkalování. O stavu informován oznamovatel. 

7. 8. 2019 

 Obyvatelka ul. Klášterní požádala o řešení vozidla stojícího před jejím výjezdem 
z nemovitosti a brání jí výjezdu. Hlídka v místě zjistila vozidlo, které bylo zaparkováno 
v souladu s předpisy, o čemž byla stěžovatelka informována. Odtah nenařízen i přes 
urgentní naléhání oznamovatelky. 

 Na NTB nalezen muž nereagující na slovní podněty. Hlídka muže probrala a ten sdělil, že se 
mu udělalo nevolno a asi omdlel. Lustrací zjištěna totožnost osoby. Byla u něj provedena 
orientační dechová zkouška s negativním výsledkem. Na místo byla povolána RZS, která 
muže vyšetřila. Ten však odmítl převoz do nemocničního areálu, a proto mu byl posádkou 
RZS vystaven doklad o vyšetření pro obvodního lékaře. Muž byl schopen samostatné chůze 
a byl doprovozen na MHD. 

8. 8. 2019 



 

 

 Telefonická žádost ženy z ul. Švehlova o pomoc, kdy jí opakovaně chodí poštou nabídky na 
zakoupení mincí. Paní doporučeno, aby zásilky nepřebírala, anebo vracela zpět na poštu.  

12. 8. 2019 

 Přijato oznámení na provádějící rekonstrukci komunikace v ul. Táborská, kdy odhalená 
propadlina nebyla pracovníky stavby označena. Hlídka místo zajistila vytyčovací páskou proti 
vstupu osob či vjezdu vozidel a informovala stavební dozor s výzvou ke sjednání nápravy. 

 Přijata stížnost paní z oblasti Na Vrších na volně pobíhající ovce, které ničí její stromky a 
zanechávají exkrementy na jejím pozemku. Provedena kontrola, fotodokumentace stavu i 
zvířat, od paní podání vysvětlení. Zpracováno podezření z přestupku na úseku zákona proti 
týrání zvířat a zasláno na MěÚ Tábor. 

15. 8. 2019 

 Při pěší kontrole povodí zjištěno, že chatař v chatové oblasti Lužnická provedl oplocení 
pozemku až do vodního koridoru, kdy toto bylo stavebním úřadem zakázáno. Provedena 
fotodokumentace a předáno k dořešení kompetentní osobě. 

 Majitel vyhrazeného místa v ul. Lipová požádal o řešení neoprávněně zaparkovaného vozidla 
na jeho parkovacím místě. Nařízen odtah vozidla pro překážku provozu. Provozovatel si 
posléze vozidlo po uhrazení finanční položky za odtah vyzvedl na odtahové ploše. 

16. 8. 2019 

 Pracovnice firmy E-ON požádala o zpřístupnění Benešovy vily pro údajné zapsání odpočtu 
elektřiny. Odkázána na správce objektu.   

20. 8. 2019 

 Na žádost RZS poskytnuta součinnost při tonoucí se ženě u lávky přes Lužnici. Žena byla z vody 
vytažena a byla jí poskytnuta první pomoc. Posádka RZS paní převzala a odvezla do ONT.  

21. 8. 2019 

 MP Blatná požádala o spolupráci při kontaktování muže bydlícího v ul. Lipová mající ve městě 
Blatná zaparkované vozidlo v místě, kde bude probíhat prořezávka stromů a hrozí poškození 
majetku. Muž zkontaktován doma, jemu byl předán telefonický kontakt na MP Blatná pro 
dohovor a dořešení události. 

 Zajištění veřejného pořádku při shromáždění na NTB – připomenutí 21.8.1968. 
29. 8. 2019 

 Hlídka byla přítomna dopravní nehodě, kdy řidič vozidla při couvání na NTB narazil do druhého 
vozidla. Místo bylo zajištěno pro řešení dopravní nehody, lustrace poškozeného vozidla, vyzván 
majitel k dostavení se ke svému vozidlu. Provedena orientační dechová zkouška a ztotožnění 
pachatele DN. Zkontaktována PČR, které byly na místě předány všechny zjištěné informace. 

3. 9. 2019 

 Přijata žádost SŽDC o spolupráci při řešení teenagerů pohybujících se v kolejišti ČD. Hlídka 
v místě ztotožnila dva mladíky a dalších 6 osob ukrytých na pracovním schodišti pod kolejemi. 
Všem byla důrazně vysvětlena nebezpečnost jejich chování a o stavu písemně informováni 
zákonní zástupci. 

5. 9.2019 

 Zástupce velitele spolu s pracovníkem SŽDC zkontaktoval ředitele ZŠ, kterou navštěvují děti 
zjištěné v kolejišti ČD. Škole byla nabídnuta přednáška o nebezpečném chování v blízkosti 
dráhy.  

10. 9. 2019 

 Přijaty stížnosti na vyhozený odpad pocházející z ubytovny Na Mýtě. Hlídka zkontaktovala 
nájemníky domu za účelem uklizení nepořádku na veřejném prostranství. Pronajímatel domu 
byl písemně informován o stavu, aby zajistil dostatek odpadních nádob a dohlédl, aby 
nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství. 

12. 9. 2019 



 

 

 Při kontrole města nalezen na lavičce v ul. 9. května ležící zraněný muž. Tomu byla poskytnuta 
první pomoc a přivolána RZS, která muže odvezla do ONT. 

 SM požádala o pomoc při nalezení srnčete na Pohodě. Srnče bylo zapletené do sítě. Pomocí 
nůžek bylo vystříháno ven a vypuštěno do přírody. 

13. 9. 2019 

 RZS požádala o pomoc při řešení agresivní podnapilé zraněné ženy v ul. RA. Hlídka ženu 
zklidnila, ztotožnila a pomohla posádce při upoutání osoby na lůžko v sanitce. Z důvodu 
očekávaných opakovaných ataků byl cestou do ONT jeden strážník přítomen v sanitce. 

14. 9. 2019 

 Přijato oznámení na volně pobíhajícího psa v ul. Pod Vrbou. Pes odchycen a dle evidenční 
známky zjištěn majitel. Pes mu byl předán a řešen pro porušení vyhlášky města BP na místě. 

16. 9. 2019 

 Přijata stížnost na opilého muže sedícího na zemi u obchodu Poprokan.  Muž byl hlídkou 
probuzen a ztotožněn. Hlídka jej doprovodila domů, jelikož nebyl schopný samostatné chůze. 
Před jeho podnájmem v ul. Svépomoc nemohl najít klíče a požádal o prohledání kapes. Hlídka 
v jedné z kapes nalezla zbraň. Muž byl usazen na schody a provedena lustrace osoby. Jednalo 
se o závadovou osobu několikrát trestně stíhanou bez zbrojního povolení. Hlídka OO PČR na 
místě provedla osobní prohlídku muže a zbraň odebrala. Muž byl uložen do postele a klíče 
ponechány v zámku bytu zevnitř. Replika zbraně byla uložena v trezoru velitele MP. 

 Přestupková komise Tábor požádala MP o prověření pobytu osoby mající bydliště v ul. 
Průmyslová, jíž má být doručena písemnost do vlastních rukou. Bylo provedeno šetření na 
ubytovně Jitřenka i v přilehlých domech. Bylo zjištěno, že muž se již zde nenachází, ale bydlí na 
ubytovně v Táboře. Informace předána zpět na přestupkovou komisi. 

 Obyvatel ul. K Hájence oznámil dlouho spuštěný alarm vycházející z DPS. V místě žádná 
odpovědná osoba, proto byli na místo povolán HZS a PČR. Hasiči vypnuli alarm, ale žádali 
elektrikáře o provedení kontroly. Pracovník SM byl vyzvednut v jeho obydlí a dovezen do DPS, 
kde provedl kontrolu. Alarm je primárně přepnut na pult centralizované ochrany HZS. 

19. 9. 2019 

 Přijato telefonické oznámení na psa uvázaného u restaurace Pod Vrbou. Hlídka provedla šetření 
za účelem zjištění majitele v blízkém okolí. Pes byl odvázán, bez evidenční známky a převezen 
do útulku v Táboře. O věci informováno MR i na webu města. 

22. 9. 2019 

 Při preventivní kontrole města nalezen na lavičce v ul. K Hájence ležící muž s krvácející hlavou. 
Tomu byla poskytnuta první pomoc a přivolána RZS, která muže odvezla do ONT. 

27. 9. 2019 

 Přijata stížnost majitele vyhrazeného místa v ul. Lipová na vozidlo, které na jeho místě stojí 
neoprávněně. Nežádal odtah, pouze řešení. Na vozidlo byla umístěna výzva pro nepřítomného 
pachatele dopravního přestupku a provedena fotodokumentace vozidla. 

1. 10. 2019 

 Děti ze ZŠ navštívily MP. Byla jim provedena přednáška o bezpečnosti při jízdě na kole, 
pravidlech přecházení vozovky, komunikaci s cizími lidmi a ukázán MKDS. 

3. 10. 2019 

 Majitel vlčáka oznámil, že mu v ul. Lužnická pes utekl otevřenými vrátky a žádal o pomoc při 
jeho hledání. Hlídka poskytla potřebnou součinnost a psa našla v ul. Hromádkova. Provedla 
odchyt a psa dovezla majiteli. 

 Muž jdoucí ulicí 1. máje telefonicky oznámil volně pobíhajícího psa. Hlídka psa v ul. nenašla. Po 
provedeném šetření nalezla psa v ul. Okružní, kde provedla odchyt. Z důvodu pozdních hodin, 
absence pracovnice v útulku i potřebných klíčů od záchytného kotce zkontaktována hlídka MP 
Tábor a požádána o spolupráci při umístění psa do táborského útulku. 



 

 

7. 10. 2019 

 Přijato oznámení, že Nad Včelínem byla nalezena použitá stříkačka s biologickým materiálem. 
Materiál převzat a odevzdán k likvidaci do Zdravexu. 

 Přijato oznámení na stálé výstražné červené světlo na přejezdu u Čápova Dvora. Hlídka 
zkontaktovala výpravčího stanice. Sdělil, že zde provádí opravu.  

14. 10. 2019 

 V ul. Okružní odchycena fena křížence bez obojku i evidenční známky na základě telefonického 
oznámení. Pes převezen do útulku v Táboře. 

16. 10. 2019 

 Obyvatel ul. Nerudova oznámil krádež jeho vozidla. Věc byla prošetřena a předána OO PČR. 
21. 10. 2019 

 Revizorka MHD požádala o prověření totožnosti černého pasažéra. Provedeno šetření 
v evidenci obyvatel a výsledek předán.  

 Přijata stížnost na delší dobu odstavené vozidlo za domem v ul. 9. května. Provedeno místní 
šetření se zjištěním majitele vozidla, který je t.č. v léčebně. Jeho opatrovník sdělil, že na základě 
plné moci zažádá o nový TP a pak nechá vozidlo zlikvidovat. Oznamovatel informován.  

23. 10. 2019 

 Při kontrole Fierlingerovy vily zjištěna otevřená sousední vila a klíče v zámku. Provedena 
kontrola objektu za účelem nalezení majitele, který v objektu nebyl. Hlídka dům uzamkla, klíče 
zapečetila a ponechala na služebně MP. O věci byl informován majitel. 

 Přijato oznámení na vozidlo neoprávněně parkující na vyhrazeném parkovišti v ul. Švermova. 
Provedena lustrace vozidla a zjištěn majitel. Ten byl při šetření nalezen, vyřešen v příkazním 
řízení BP a vykázán z parkovacího místa. 

26.10. 2019 

 Zabezpečení veřejného pořádku při kladení věnců na Benešově vile při pietním aktu. 

 Na základě telefonického oznámení na rušení nočního klidu byla provedena kontrola ul. 
K Hájence, kde hlídka zjistila skupinu dětí, které při nahlas puštěné hudbě tančily. Hlídka 
skupinu vyzvala k ukončení produkce a poslala dotyčné nezletilé domů. 

 Na základě žádosti OO PČR o spolupráci při řešení nahlášeného napadení otce synem v ul. 
Průmyslová hlídky na místě provedli šetření a zjistili, že oba jsou pod vlivem omamné látky. Byla 
u nich provedena orientační dechová zkouška s výsledkem pozitivním. Muži byli ztišeni a 
zklidněni. Ani jeden nepožadoval podat trestní oznámení, z toho důvodu byla věc ukončena. 

30. 10. 2019 

       Přijata stížnost na vozidlo parkující v zákazu vjezdu ve spojce 1. máje a Švermova, kdy je 
ostatním znesnadněn průjezd. V místě zjištěno vozidlo tvořící zábor veřejného prostranství 
zasahující z části vozidla do komunikace. Lustrací zjištěn majitel a vyzván k přeparkování vozidla. 
Přestupek řešen v příkazním řízení BP. 

31. 10. 2019 

 Firma provádějící výkopové práce u házenkářské haly požádala o pomoc při odstranění vozidla 
bránícího činnosti. Zjištěn majitel a telefonický kontakt. Majitel byl vyzván k odstranění vozidla. 

 Nahlášeno spadlé elektrické vedení v ul. Ke Stadionu. Zjištěno, že SLMT v místě překládá 
kulatinu a vedení shodili. Po dokončení těžby nasadí vedení zpět. 

1. 11. 2019 

 V ul. Na Mýtě zjištěna posprejovaná opěrná zeď lávky přes I/3 a pravá část mostu přes Kozský 
potok. Provedena fotodokumentace a předáno PČR pro podezření z TČ sprejerství. 

4. 11. 2019 

 Dostavila se ředitelka školy se stížností na otce jednoho z jejich žáků, který neoprávněně vniknul 
do školy a hrubým způsobem si chtěl vynutit upuštění od opatření, které byly pro šikanu 
uloženy jeho synovi. Sepsán úřední záznam. O události bylo informována PČR. 



 

 

 Na základě žádosti revizorky MHD provedena lustrace osoby jedoucí bez platného dokladu.   
6. 11 2019 

 Na ul. 9. května u MŠ byla nalezena hračka. Věc byla předána do oddělení ztrát a nálezů a 
informace uveřejněna na webu města. 

8. 11. 2019 

 Přijato oznámení od obsluhy diskotéky Apollo na návštěvníky, kteří se mezi sebou bili a škrtili. 
Hlídka v místě zjistila zraněného muže. Ostatní účastníci rvačky byli viděni, jak odchází z 
diskotéky. Hlídka poskytla muži první pomoc a přivolala RZS, která následně v ošetřování 
pokračovala. Na místo byla povolána hlídka OO PČR. Hlídka MP při kontrole okolí zajistila 3 
muže odpovídající popisu agresorů. Obsluha baru je identifikovala. Přivolaná hlídka PČR 
provedla u všech dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem a věc si převzala. 

18. 11. 2019 

 Přijato telefonické oznámení na překážku provozu v ul. Jana z Ústí. Hlídka v místě zjistila vozidlo 
před výjezdem z nemovitosti a nařídila odtah vozidla. Při nakládání vozidla se objevil majitel 
vozu, uhradil finanční položku za započatý odtah a byl řešen BP. 

 Dozorování při dopravě vánočního stromu. 

 Na služebnu se dostavil muž s oznámením na volně pobíhajícího vlčáka v prostoru parkoviště 
MěÚ. Hlídka psa odchytla a dle místní znalosti odvezla majiteli domů. 

20. 11. 2019 

 Přijato telefonické oznámení majitele garáže v ul. Lužnická na vozidlo stojící před jeho garáží a 
znemožňující mu výjezd. Provedena lustrace se zjištěním majitele bydlícího cca 50 metrů od 
místa. Hlídka muže zkontaktovala, ten s vozidlem přeparkoval a následně byl řešen BP. 

 Přijata telefonická žádost o řešení vozidla neoprávněně stojícího na vyhrazeném parkovišti pro 
jiné vozidlo. Lustrací zjištěn provozovatel, který nebyl k zastižení. Majitel vyhrazeného místa 
nežádal okamžité odstranění vozidla, proto byla věc vyřešena uložením výzvy pro 
nepřítomného pachatele dopravního přestupku za stěrač. Dořešení přestupku bylo po 
dostavení se muže na služebnu řešeno BP. 

21. 11. 2019 

 Na odstavném parkovišti na Soukeníku nalezena velká krabice a uvnitř 5 asi týden starých 
štěňat rasy Australský honácký pes. Štěňata byla předána do útulku v Táboře. 

 Přijata stížnost na vozidlo stojící neoprávněně na parkovišti vyhrazeném pro invalidy v ul. 
Táboritů. Hlídka v místě zjistila řidičku a přestupek s ní vyřešila na místě BP. Ta poté 
přeparkovala své vozidlo na jiné místo. 

 Přijato oznámení na volně pobíhajícího psa v ul. Vaníčkova, kdy oznamovatelka psa uzavřela na 
své zahradě a uvedla, že majitelem je možná muž bydlící v sousední ul. Hlídka zjistila, že 
uvedený muž není majitelem psa, ale že takového psa vlastní muž vietnamské národnosti v ul. 
P. Velikého. Hlídka se dotázala uvedeného na přítomnost psa v jeho obydlí, což vyvrátil. Byl 
vyzván k následování MP do zahrady oznamovatelky, kde si psa vyzvedl. Přestupek řešen BP. 

23. 11 2019 

 OO PČR oznámila výtržnost v ul. Nerudova, kdy neznámá osoba demoluje kontejnery na 
separovaný odpad. Hlídka v místě zjistila muže, který ani po zákonné výzvě k upuštění od 
protiprávního jednání nepřistoupil, a navíc fyzicky napadl hlídku. Hlídka užila donucovacích 
prostředků ke zpacifikování muže a předala PČR pro podezření z TČ. 

29. 11. 2019 

 Na základě žádosti pracovnice MSKS o poskytnutí doprovodu a zajištění bezpečnosti provozu 
při navezení anděla na NTB provedeno zastavení dopravy na ul. RA.  

4. 12. 2019 

 Na MP se obrátila obyvatelka ul. Klášterní se žádostí o vysvětlení DZ, které bylo podáno.  

 Přijato telefonické oznámení obyvatele ul. Okružní na odchyceného volně pobíhajícího psa, 



 

 

jehož uzavřel na své zahradě. Pes bez obojku i evidenční známky byl odvezen do útulku 
v Táboře. Událost vyhlášena MR a uveřejněna na webu města. 

5. 12. 2019 

 Operační linky 112 nahlásil hořící kontejner v ul. vedoucí k tenisové hale. Hlídka použila hasicí 
přístroj ze služebního vozidla a oheň uhasila. K úklidu byli povoláni pracovníci SM. 

10. 12. 2019 

 Obyvatelka domu v ul. K Hájence požádala o pomoc při řešení opilého muže ležícího na 
schodech v domě. Hlídka v místě osobu ztotožnila a provedla orientační dechovou zkoušku 
v pozitivním výsledkem. Na místo byla přivolána manželka dotyčného, která si muže odvedla. 

 Obyvatel ul. K Hájence oznámil vozidla stojící způsobem, kdy ostatní nemohou z parkovitě vyjet. 
Hlídka na místě zjistila jen jedno vozidlo nebránící průjezdu. Hlídka se spojila s oznamovatelem, 
který potvrdil, že viděl, jak ostatní vozidla hned po jeho oznámení odjela. 

12. 12. 2019 

 Hlídka prováděla kontrolu města se zaměřením na pejskaře. Paní venčící psa na volno odmítla 
předložit svou totožnost. Byla písemně vyzvána na služebnu k dořešení jejího protiprávního 
jednání. 

 Na Husově nám. nalezena použitá injekční stříkačka s biologickým materiálem. Byla uložena do 
přepravního boxu a předána k likvidaci do Zdravexu. 

 Přijato telefonické oznámení na vozidlo stojící asi rok na parkovišti u Renty. Oznamovatel 
informován o tom, že pozemek je soukromý a jen majitel může provést úkony vedoucí 
k odstranění takového vozidla. 

13. 12. 2019 

 Na KMHD byl předán zpracovaný návrh na změnu DZ v ul. K Hájence od křižovatky Svépomoc 
po Dukelskou ul. z důvodu vozidel parkujících v této lokalitě a nedodržují všeobecnou úpravu 
provozu na pozemní komunikaci. 

17. 12. 2019 

 Obyvatelka ul. 1. máje požádala telefonicky o řešení vozidla parkujícího jí před výjezdem 
z nemovitosti. Hlídka provedla lustraci vozidla a muže dle místní znalosti kontaktovala. Muž 
s vozidlem okamžitě přeparkoval. Řešeno domluvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


