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Vybrané události z ledna a února 2020 konkrétně:

*Při běžné hlídkové činnosti obdrželi strážníci automaticky generovanou SMS zprávu ( pro
složky IZS) o muži, který se nachází ve svém bytě zřejmě v koupelně a nemůže se sám dostat
ven.  Strážníci  se  dostavili  k bytu,  kde  se  nacházela  pracovnice  pečovatelské  služby MěÚ
Adamov, která na vzniklou situaci upozornila složky IZS. Muž se strážníky komunikoval přes
dveře,  tedy  nebylo  nutné  provést  násilné  otevření  dveří  a  strážníci  vyčkali  na  místě  do
příjezdu JSDH Adamov a HZS Blansko. Uvedené složky provedly otevření dveří a pomohly
nezraněnému, ale jistě unavenému muži z koupelny. Strážníci na místě vyčkali do příjezdu
rodinného příslušníka, který se o muže postaral. 

*Podobné oznámení, jako ve výše uvedeném případě, řešili strážníci o čtyři dny později, kdy
byli  ženou,  která  měla  obavu  o  svoji  maminku  bydlící  v rodinném  domě  v Adamově,
požádáni o její zkontrolování. Strážníci na místě věc prověřili a za pomoci souseda se jim
podařilo dostat do domu. Uvnitř byla nalezena maminka oznamovatelky s jistými zdravotními
komplikacemi, pro které byla na místo přivolána ZZS. 

*Za  uplynulé  období  řešili  strážníci  hned  ve  čtyřech  případech  porušení  vyhlášky  města
Adamova č. 1/2019, o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově, ve věci pohybu psů na
veřejném prostranství. Ve všech případech bylo nerespektování vyhlášky vyřešeno na místě
uložením příkazového bloku na pokutu.

*Při projednávání krádeže zboží v OD Albert narazili strážníci na ženu, u které bylo dotazem
do centrální  evidence přestupků zjištěno,  že toto není  zdaleka  jediný případ,  kdy se žena
podobného jednání dopustila. Za krádež v řádu stokorun jí byl tedy uložen příkazový blok na
pokutu v řádech tisícikorun.  V souvislosti  s tímto  případem upozorňuji  další  ,,hříšníky“ že
výše pokuty udělena příkazovým blokem na místě může dosáhnout až 10 000 Kč. 

*K hádce mezi partnery v bytě byli strážníci přivoláni během noční služby. Na místě zjištěno,
že oba partneři byli pod vlivem alkoholu a při diskuzi v takto posilněném stavu nekontrolovali
své  výroky,  řekli  si  pár  nehezkých  slov  a  došlo  i  na  ,,strkanici“.  Situace  na  místě  byla
vyřešena tak,  že muž byt  dobrovolně opustil.  Bohužel  strážníci  při  zjišťování  skutečného
stavu věci pojali  podezření,  že by vzniklá situace a na místě  zjištěné okolnosti  mohli  mít
negativní  vliv  na  dvě  nezletilé  děti,  které  se  v bytě  nacházely,  proto  o  zjištěných
skutečnostech informovali OSPOD. 

*Při hlídkové činnosti si strážník povšimnul na zastávce MHD (ul. Komenského) ženy, která
měla  u  sebe  několik  tašek  s věcmi  a  chovala  se  řekněme podivně.  Strážník  tedy  s ženou
navázal konverzaci a zjistil, že žena má problémy se svým partnerem, kterého podezřívala, že
jí odcizil mobilní telefon. Nutno podotknout, že bylo zřejmé, že je žena pod vlivem alkoholu a
bylo obtížné krotit její nevhodné chování a mluvu. Nakonec se na místo dostavil i její partner,
se kterým se žena ,,udobřila“ a poté spolu odjeli  autobusem MHD na vlakovou zastávku.
Strážník raději monitoroval pohyb osob do doby, než opustili Adamov. 
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