Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Oddělení tisku a prevence
24. červen 2019
Pro pět zraněných osob přilétl vrtulník
V sobotu 22. června odpoledne došlo na Příbramsku během šesti hodin ke třem nehodám se
zraněním. Celkem utrpělo poranění 11 osob a pro pět z nich dokonce přilétl vrtulník. Vzniklá
škoda byla vyčíslena na 1,2 milionu korun.
První nehoda se stala po třetí hodině odpolední na silnici I/4 v katastru obce Příbram.
Sedmašedesátiletá motoristka jedoucí ve směru na Strakonice dostala na mokrém povrchu
vozovky s autem značky Renault smyk, následně přejela do protisměru, kde havarovala do
protijedoucího vozidla. To se přetočilo přes střechu a řidič při vypadnutí z něj utrpěl lehké
zranění.
Obdobná havárie se odehrála o tři hodiny později v katastru obce Chrást. Osmnáctiletý mladík
v zatáčce a za hustého deště uvedl vůz značky Ford Focus do smyku, poté automobil narazil
levým bokem do vzrostlého stromu na pravé straně komunikace. Řidiče a jeho o rok mladší
spolujezdkyni přepravila do zdravotnického zařízení letecká služba.
V devět hodin večer jel od obce Milín na silnici I/66 24letý motorista. Při vjíždění na hlavní
silnici zřejmě nerespektoval dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ a narazil do auta
jedoucího od Příbrami, kde seděla těhotná řidička, a dále do vozu, který jel od silnice I/4.
V něm cestovalo pět lidí, z toho dvě děti. Ty pak transportoval do nemocnice vrtulník, také
šoféra, který vjel do křižovatky. Ostatních pět lidí převezla na vyšetření sanitka.
21. červen 2019
Případy z Milínska
Z 23. na 24. května vnikl zatím nezjištěný zloděj do neuzamčeného vozidla, které bylo
zaparkované v obci Jablonná. Odcizil odtud tašku, sportovní obuv a vrtačku. Vzniklá škoda
byla stanovena na 6,5 tisíce korun.
Dne 24. května se stala v ranních hodinách dopravní nehoda v katastru obce Jablonná. Starší
řidič při projíždění mírné zatáčky vjel na pravou krajnici a poté vyjel mimo komunikaci, kde
narazil do vzrostlého stromu. Motorista uvedl, že byl oslněn vycházejícím sluncem. Následně
se ukázalo, že automobil nemá platnou technickou prohlídku. Způsobená škoda činila 60 tisíc
korun.
Škoda ve výši 85 tisíc korun vznikla při nehodě, ke které došlo dne 25. května v Kamýku nad
Vltavou. Devětašedesátiletý muž vyjel vlevo na okraj vozovky, kde narazil do betonové
propusti před domem.
Na benzínové čerpací stanici v katastru obce Milín poškodil neznámý řidič tankovací stojan.
Dne 28. května chvíli před polednem přijel na benzínku, po načerpání paliva však nevrátil
tankovací pistoli do stojanu a rozjel se. Následně zastavil, s vozem couvl a pistoli z nádrže
odpojil, poté z místa odjel. Hmotná škoda byla vyčíslena na 130 tisíc korun.
Šestapadesátiletý motorista havaroval dne 2. června v odpoledních hodinách v katastru obce

Milín. Na křižovatce nedal přednost v jízdě 51letému motorkáři a došlo k jejich čelnímu
střetu. Sanitka následně převezla lehce zraněného motocyklistu do nemocnice. Škoda byla
odhadnuta na 80 tisíc korun.
Z neuzamčeného domu v Milíně ukradl neznámý pachatel finanční hotovost a platební kartu.
Událost se stala dne 6. června v dopoledních hodinách. Majiteli objektu vznikla celková škoda
ve výši 14 tisíc korun.
V katastru obce Vrančice se odehrála dne 3. června dopravní nehoda motorkáře. Při jízdě po
povrchu vozovky, který je z dlažebních kostek, se mu prý rozkmitalo řízení a poté spadl na
vozovku. Motocyklistu převezla sanitka do nemocnice k vyšetření. Škoda byla stanovena na
90 tisíc korun.
Záchrana života
Těsně před skokem ze skály zachránil policista z obvodního oddělení Milín muže ve středních
letech, který chtěl spáchat sebevraždu kvůli rodinným důvodům.
Dne 19. června krátce před jednou hodinou odpolední přijal operační důstojník na lince 158
oznámení, že dotyčný odešel z domova s několika lahvemi alkoholu s tím, že jde ukončit svůj
život. Dobříšským policistům se podařilo získat telefonní kontakt na kamaráda uvedeného muže a
přes něj pak i zjistit konkrétní místo, kde se hledaná osoba nachází. Jednalo se o vyhlídku na
Milínsku.
Díky místní znalosti se hlídka z OOP Milín dostala do dané lokality zcela nepozorována. Jeden z
příslušníků policie hledaného spatřil v momentě, když seděl na kraji skály. Náhle se však začal
zvedat, roztáhl ruce a jednou nohou vykročil směrem ze srázu. Policista nezaváhal, skočil na
vzdálenost asi 1,5 metru a poškozeného strhl na sebe, poté s ním spadl na zem mimo okraj skály.
Muž však kladl aktivní odbor, kolega mu proto musel rychle přispěchat na pomoc. Následně ho
museli z nebezpečného místa přenést a posléze dopravit asi tři čtvrtě kilometru ke služebnímu
vozidlu, kde již čekala záchranná služba.
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