
Ze svodek MP za květen 2018 

Odchycený had 

Policie požádala o asistenci a převzetí odchyceného hada, který byl odchycen občanem v sídlišti Za 

Chlumem. Jednalo se o mládě zmije obecné, které bylo vypuštěno do volné přírody mimo dosah lidí. 

Na místě je požádat veřejnost, aby občané případně hada nechytali a vždy volali městskou policii, na 

čísle 156. 

 

Poradili v nepříjemné situaci 

Zabouchnout si klíče v bytě je pro mnohé lidi nepříjemnou záležitostí. Někdy se jim podaří vyřešit 

problém, jindy si však neví rady. Právě pro tyto situace jsou tu strážníci, kteří si vědí rady. Pomohli 

tedy i ženě ze Síbovy ulice, jejíž klíče zůstaly v bytě a ona se nemohla dovolat žádnému zámečníkovi, 

na kterého sehnala kontakt. Hlídka od ženy zjistila, u které společnosti má pojištěný byt a 

prostřednictvím operačního ji kontaktovala. Díky asistenční službě společnosti se na místo dostavil 

zámečník na základě pojistné smlouvy.  

 

Nezletilé dívky se opily 

Malá dívka oznámila strážníkům, že se ve skateparku na Chlumu nachází dvě opilé dívky. Strážníci o 

chvíli později naměřili jedné z nich 0,54 promile a u druhé 1,21 promile alkoholu v dechu. Obě dívky 

převezli strážníci na služebnu, kam se dostavila i pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Ta 

kontaktovala matku obou dívek, která se dostavila také. Dívky měly vypít celkem šest Frisco nápojů, 

které zakoupily v nedaleké prodejně. Právě prodej alkoholu nezletilým bude předmětem dalšího 

šetření strážníků.    

 

Dítě v noci volalo maminku 

Pláč dítěte v nočních hodinách slyšela žena ze Sídliště Za Chlumem ze sousedního bytu, a jelikož 

neustával, přivolala strážníky. Dítě plakalo a usedavě volalo maminku. Strážníci na místě přes dveře 

začali komunikovat se starším bratrem dítěte, který potvrdil, že jsou oba v pořádku, ale jejich 

maminka doma není. Ta se dostavila domů o několik desítek minut později v podnapilém stavu a ještě 

s kelímkem piva v ruce. Vše nyní řeší sociální pracovníci. 

 

Podomní prodejci opět v akci 

Strážníci opět varují před nekalými praktikami takzvaných šmejdů, tedy podomních prodejců, kteří 

nabízejí různé služby. Lidé by v případě, že se tyto osoby vyskytují v jejich domě nebo okolí, měli 

ihned přivolat strážníky. Právě tak tomu bylo i v polovině května. Prodejci nejprve obtěžovali seniorku 

v Čapkově ulici a posléze další obyvatele Sídliště Za Chlumem. O jejich praktikách informoval tamní 

obyvatel s tím, že chtěl po prodejci vidět průkaz společnosti, pro kterou pracuje, ale ten mu jej 

neukázala a rychle odešel. Strážníci však už v okolí popsanou osobu nespatřili. (pn) 

 

Grilováním venku porušovali vyhlášku 

Strážníci v těchto dnech řešili hned několik případů porušování Obecně závazné vyhlášky o 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města. 

V ulici Švabinského uviděli prostřednictvím kamerového systému skupinu osob, které seděly na 

donesených lavičkách a křeslech a popíjely alkohol. O pár dní později v té samé ulic u mateřské školy 

jiná skupina grilovala a popíjela alkohol. Strážníci na místě osoby poučili o porušování vyhlášky a ty 

museli místo uklidit a odejít. 

Vyhlášku porušili i lidé v ulici 5. května, kteří u garáží grilovali a seděli na donesené lavičce. Strážníci 

opět osoby poučili o porušování vyhlášky i o povinnosti místo uklidit. O pár minut později se na 

strážníky obrátila obyvatelka ulice, že osoby v grilování pokračují. Hlídka však na místě zjistila, že 



lidé shání vodu na uhašení grilu a místo uklízejí. Žena z blízkého domu strážníky kontaktovala ještě 

později, oznámila, že v ulici je již vše v pořádku a poděkovala za zásah. (pn) 

 

Všímavost sousedů zachránila muži život 

Občanka požádala o příjezd hlídky do Zeleného domu. Uvedla, že „soused, který už je hodně starý, 

sténá za dveřmi jeho bytu a oni se k němu nemohou dostat“. Předáno hlídce. Zjištěno, že senior už 

sousedům otevřel dveře, ale pořád leží na zemi a nemůže se postavit na nohy. Na místo byla přivolána 

RZS, která jej převezla do nemocnice. Strážníci byt uzamkli a klíče předali synovi odvezeného 

seniora. 

  

Cizinec bez dokladů 

Hlídka MP Bílina kontrolovala vozidlo s řidičem, cizincem rumunsky mluvícím. Hlídka jej 

kontrolovala z důvodu špatného parkování. Tato kontrolovaná osoba u sebe neměla žádné doklady 

/ŘP, OP, povolení k pobytu - Rumunsko/. Na místo byla přivolána hlídka PČR, složka cizinecká 

policie. Kontrolovaná osoba uvedla, že se jmenuje Kelemen Vincze Zoltan. Lustrací taková osoba 

neexistuje. Proto si jej k dalším opatřením převzala na místě cizinecká PČR.   

 

Nalezená pistole 

Hlídce městské policie oznámil pracovní firmy provádějící práce v korytu řeky Bíliny, že při těchto 

činnostech našli na dně krátkou střelnou zbraň značně zkorodovanou. Následně byla vyrozuměna 

PČR, která si na místě věc převzala k dalším šetřením.   

 

Monitoring sociálních poměrů konaný společně s OSVaZ, ÚP Teplice a SÚaŽP   

 v květnu 2018 proběhly dvě šetření, které prováděli pracovníci OSVaZ a SÚaŽP při MěÚ 

Bílina a pracovnice ÚP Teplice v rámci svých kompetencí. 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. Zároveň byly přijaty poznatky o 

zdržujících se bezdomovcích v objektech bytových domů a také přistižen jeden nezletilý, 

s podezřením na záškoláctví, který byl předán k pracovnicím OSVaZ k opatřením.  

 
Zpracoval: Mgr. Petr Kollár 


