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Vybrané události z prosince 2008 konkrétně: 
 
 
* V dopoledních hodinách byli strážníci požádáni o asistenci při prošetřování úmrtí v bytě na 
ul. Sadová. Strážníci setrvali na místě, kde byli k dispozici příslušníkům SKPV Blansko, do 
zapečetění bytu.  
 
 
* V dopoledních hodinách bylo strážníky, na lesní cestě u ČOV, přistiženo os. vozidlo, jehož 
řidič vjel do míst, kde je vjezd zakázán zákazovou značkou B1 ( zákaz vjezdu všech vozidel ). 
Jelikož se řidič dopustil přestupku dle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů, byla mu uložena bloková pokuta.  
 
 
* V dopoledních hodinách byl strážníky spatřen muž, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. 
Strážníci ihned informovali dozorčího OO PČR Blansko a muže zadrželi do příjezdu hlídky 
OO PČR Blansko, které byl předán.  
 
 
* V dopoledních hodinách byli strážníci telefonicky požádáni OO PČR Brno o spolupráci při 
pátrání po dvou polských kamionech, jejichž řidiči najeli v Brně na chodník a tím jej 
poškodili. Strážníci provedli šetření a nalezli dva polské kamiony parkující v areálu firmy 
Adast. Následně se k vozidlům dostavili řidiči kamionů a strážníkům přiznali, že se na 
chodníku v Brně otáčeli. Strážníci kontaktovali PČR Brno a zjištěné informace jim předali. 
 
* V dopoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že došlo k vniknutí do prostor fary, 
která se nachází v blízkosti kostela. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde provedli 
zajištění místa činu proti vstupu nepovolaných osob, kontaktovali OO PČR Blansko a vyčkali 
do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, které věc předali.  
 
* Ve večerních hodinách bylo telefonicky oznámeno ostrahou objektu firmy ADAST, že 
někdo poškodil světelnou informační tabuli (ohlašovna požáru), která se nachází na 
příjezdové bráně do tohoto objektu. Strážníci se ihned dostavili na místo, ale pachatele již 
nenalezli. Oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti majetku bylo postoupeno na MÚ 
Adamov.  
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