
Ze svodek MP za období 15.01.2018 – 29.01.2018 

 kontrola heren v teritoriu města – 11 osob zkontrolováno  

 Osoby oznámeny na ÚP + jedna osoba předvedena na OO PČR 

 kontrola psů – vyhlášky města, poplatek ze psa (evidenční známka) – 9 kontrol 

 3x oznámení za neuhrazení poplatku za psa 

 kontroly taxi – 3 vozidla taxislužby – bez závad 

 sebrání injekčních stříkaček – 4x 

 přestupky proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu  - 4x 

  řešeno pokutou a oznámením na PK 

 porušení OZV 3/2014 – zákaz požívání alkoholu na veřejnosti – 2x oznámení na PK 

 přestupky proti veřejnému pořádku – ukládání odpadu mimo sběrná místa 4x 

 vyřešeno projednáním a uklizením, 2x oznámeno správnímu orgánu   

 dále bylo zjištěno několik desítek přestupků v dopravě – vyřešeny příkazem na místě, 

případně oznámeny na Odbor dopravy  

 

Občan oznámil rvačku dvou mužů na náměstí. Situace byla monitorována MKDS a na místo se 

dostavila neprodleně hlídka MP. Strážníci muže zklidnili a po příjezdu hlídky PČR, byla celá věc 

předána společně s důkazním materiálem. Bylo zjištěno, že se jedná o rodinnou rozepři.  

Hlídce MP Bílina v sídlišti oznámil občan, že na parkovišti nějaké osoby vytáčí motor vozidla BMW a 

popojíždí s ním. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo má propadlou TK, a dále, že vozidlo po parkovišti 

řídil J. T. který nevlastní ŘP.  Za toto byl řidič oznámen správnímu orgánu. 

Dispečerka RZS Teplice požádala MP Bílina o pomoc. Před bytovým domem v sídlišti se má nacházet 
ležící stará paní, dle sdělení komunikující zmateně. RZS vyjíždí z Teplic a MP byla požádána, aby se 
strážníci o ženu postarali a zajistili bezodkladnou péči. Na místě byla paní ročník 1942 
s psychiatrickou diagnózou zaopatřena a vzápětí také dorazila záchranka. Strážníci záchranářům 
poskytli nezbytnou součinnost a zjistili kontakt na rodinu a předali jim informace o situaci. Paní byla 
převezena do nemocnice v Teplicích.   
 
Hlídkou MP Bílina bylo oznámeno, že za zábradlím na mostě přes řeku Bílina /most pro auta/ sedí 
muž a chce skočit do řeky. Muž s hlídkou odmítá komunikovat. Na místo přes operační MP Bílina 
přivoláni RZS, HZS a PČR. Muž, který chtěl spáchat sebevraždu, byl odvezen RZS do Teplic na 
neurologii.   
 

Monitoring 25.01.2018 společně s OSVaZ a SÚaŽP  

 v době od 08:00 do 09:00 hodin šetření v sídlišti Za Chlumem č. p. 819 

šetření prováděli pracovníci OSVaZ a SÚaŽP v rámci své gesce, ze strany městské policie byly 
zpracovány oznámení na majitele psů o nezaplaceném poplatku za psa a odeslány příslušnému 
správnímu orgánu. Nebyly nalezeny černé odběry elektřiny.  
 
Zpracoval: Mgr. Petr Kollár 


