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Vybrané události ze září 2018 konkrétně: 

 

*Strážníkům bylo předáno oznámení o napadení muže v tzv. ubytovacím zařízení Nového 

hradu na lesní cestě Svitavská. Když se strážníci dostavili na místo, již na ně čekal 

oznamovatel i další „aktéři“ sporu. Při projednávání bylo zjištěno, že došlo k řekněme 

neshodám mezi dvěma muži, z nichž jeden se pod vlivem alkoholu choval tak, že vzduchem 

létal dokonce i prázdný sud od piva. Strážníci na místě situaci uklidnili. Hlavní „aktér“ strávil 

noc mimo ubytovací zařízení a po vystřízlivění musel řešit, zda bude jeho setrvání 

v ubytovacím zařízení dále možné či nikoliv. Strážníci v dalších dnech provedli úkony nutné 

k doplnění oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které poté odeslali k projednání 

příslušnému správnímu orgánu.    

 

*K rozbitému oknu na nádraží ČD vyráželi strážníci během noční služby. Oznamovatel uvedl, 

že by se na místě měl nacházet i pachatel, kterého se strážníkům podařilo dohledat a vyčkali 

s ním do příjezdu hlídky OO PCŘ Blansko. Po provedeném šetření si celou věc převzala, 

vzhledem k výši škody, hlídka OO PCŘ Blansko.    

 

*Nezvyklý spor řešili strážníci v průmyslovém objektu v Adamově, kde si jeden muž, který 

zde měl pronajaté prostory, zaparkoval nákladní vozidlo. To by ještě nebylo nic tak divného, 

když by mu najednou z vozidla nezmizela RZ. Na místě bylo zjištěno, že RZ z vozidla 

odstranil muž, ke kterému má, tou dobou uživatel vozidla, jistý finanční závazek, který na 

místě nepopíral. Strážníci však museli na místě konstatovat, že i přes existenci dluhu není 

možné toto řešit „krádeží“ RZ  a proto byla celá věc postoupena k projednání Správnímu 

orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov jako podezření ze spáchání přestupku proti 

majetku.   

 

*Podnapilý muž, který se rozhodl „procházet“ po kolejích, zaměstnal na dlouhou dobu 

strážníky MP Adamov. Strážníci prohledávali okolí železniční tratě ve směru z Adamova na 

Brno a podařilo se jim zjistit, že muž odešel lesní pěšinkou směrem na Bílovice nad Svitavou. 

Po tom, kdy strážníci ani po dlouhém pátrání v lesích muže nenalezli a na kolejích se již 

nenacházel, pokračovali v další činnosti. Muž se však znovu objevil v Adamově, kdy se 

pohyboval po ul. Nádražní. Muž byl pod vlivem alkoholu a myslel si, že je v Brně. Strážníci 

na místo přivolali ZZS, která muže převezla k ošetření.  

 

*Strážníci byli kontaktování obsluhou restaurace na ul. Družstevní s tím, že jí právě odešli 

dva muži bez zaplacení útraty. Strážníci věc na místě prověřili, kdy bylo od dalších osob 

zjištěno, že muži pod vlivem alkoholu zřejmě opomněli útratu uhradit a nečinili tak úmyslně. 

Strážníkům se podařilo muže dohledat a sdělili jim, že je nutné útratu uhradit. Vzhledem 

„k jisté míře alkoholu v těle“ je strážníci kontaktovali v dalších dnech, aby jim úhradu útraty 

připomněli, kdyby si některé okamžiky ze svého „divokého“ večera nepamatovali. Muži 

útratu uhradili.  

  

 *Strážníci byli dále v měsíci záři nápomocni osobě, která zůstala uvězněná ve výtahu 

v bytovém domě na ul. Komenského, a také poskytli pomoc zraněnému opeřenci, kterého 

převezli na záchrannou stanici pro zvířata v nouzi Brno.  
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