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Už je to doma nebavilo.
Dne 3.3.2021 v 15.50 hodin vyjela hlídka MP k chatě SDH Parník U Floriána, kde skupina
občanů topila oheň a opékala vuřty. Na místě bylo zjištěno porušení nařízení vlády. Oheň byl
uhašen a věc vyřízena na místě.
Nerespektovali zákaz vycházení.
Dne 7.3.2021 v 00.30 hodin vyjela hlídka MP na oznámení do parku Javorka, kde u areálu
firmy EkoBi se zdržovala mládež, ačkoliv v té době platil zákaz vycházení. Vzhledem k tomu,
že věc nebylo možné vyřídit na místě, byla po zadokumentování předána příslušnému
správnímu orgánu.
Oblíbila si drogistické zboží.
Dne 15.3.2021 v 11.10 hodin vyjela hlídka MP do drogerie na ulici Dr.E.Beneše, kde byla
přistižena zákaznice při krádeži zboží. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o O.F., která
odcizila krém Nivea. Šetřením bylo dále zjištěno, že její návštěva v této prodejně nebyla
první. Přiznala, že zde byla nakupovat i dne 4.3.2021 a při nákupu zde odcizila zboží
v hodnotě 1.500,-Kč. Odcizené zboží uhradila a za své jednání byla na místě odměněna
v příkazním řízení.
Před jízdou se posilnil alkoholem.
Dne 27.3.2021 ve 20.59 hodin si všimla hlídka MP při kontrole ulice Litomyšlská
nestandartně se pohybujícího osobního vozidla zn. Ford Focus. Vozidlo bylo hlídkou MP
zastaveno a při kontrole bylo zjištěno, že řidič před jízdou posilnil alkoholickými nápoji. Na
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala.
Srnec uvízl v brance plotu.
Dne 29.3.2021 v 11.43 hodin vyjela hlídka MP na kuriozní oznámení na ulici Husova, kde po
příjezdu na místo spatřila v brance plotu zaklíněného srnce, který se nemohl ze zajetí sám
uvolnit. Na místo byl přivolán myslivecký hospodář. Případ měl šťastný konec, neboť se
podařilo srnce bez zranění z nedobrovolného zajetí vyprostit.
Poškodil plot a ujel.
Dne 29.3.2021 ve 13.03 hodin bylo oznámeno na služebnu MP v České Třebové, že na ulici
Husova projíždějící nákladní automobil poškodil dřevěný plot a pokračoval v jízdě dále. Na
místo vyjela hlídka MP. Poškozený hlídce uvedl, že vozidlo odjelo směrem k supermarketu
Kaufland. Na základě kamerového systému bylo vozidlo dohledáno a následně věc předána
Polici ČR k dalšímu opatření.
Hasili hořící kontejner.
Dne 31.3.2021 ve 20.28 hodin vyjela hlídka MP na oznámení k hořícímu kontejneru na ulici
U Teplárny. Po příjezdu na místo hlídka zjistila hořící kontejner, proto použila hasící přístroj
ze služebního vozidla a požár kontejneru byl zlikvidován ještě před příjezdem HZS.
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