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Vybrané události z března 2009 konkrétně: 
 
* V ranních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že se u ZŠ Ronovská volně 
pohybuje pes rasy kříženec. Strážníci psa převezli na služebnu MP Adamov, kde bylo zjištěno 
(dle psí známky), že majitelem psa je obyvatel města Adamova. Majitel psa byl strážníky 
zkontaktován, a jelikož se dopustil přestupku dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů, byla mu uložena bloková pokuta a poté předán pes.  
 
* V odpoledních hodinách asistovali strážníci na ul. Údolní při ošetření zraněného muže, 
který byl zjevně pod vlivem alkoholu, a bylo podezření, že by mohl napadnout lékaře. Muž si 
stěžoval na bolest hrudníku, a proto byl převezen sanitním vozem do nemocnice Blansko. Pro 
vyloučení možného napadení lékaře byl převozu přítomen strážník MP Adamov. 
 
* Ve večerních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že na ul. Opletalova se 
nachází žena, která leží v odvodňovacím kanálu vedle silnice. Strážníci se dostavili na místo, 
kde spatřili spící ženu, zjevně pod vlivem alkoholu. Jelikož bylo zjištěno, že žena má trvalý 
pobyt na území města Adamova a bydlí v bytě s rodiči, doprovodili strážníci ženu do bytu a 
předali ji do péče rodičů, čímž ženu ušetřili převozu na protialkoholní záchytnou stanici.   
 
* Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni do bytu na ul. Komenského 6, kde mělo dojít 
ke krádeži peněz mezi rodinnými příslušníky. Strážníci celou věc prošetřili, sepsali zápisy o 
podání vysvětlení a podezření ze spáchání přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, bylo oznámeno správnímu 
orgánu pro projednávání přestupků MÚ Adamov.   
 
* V nočních hodinách bylo při hlídkové činnosti na lesní cestě Svitavská zjištěno, že přes tuto 
cestu leží spadlý strom. Jelikož je cesta využívána vozy RZS, byl o celé věci telefonicky 
informován velitel JSDH Ing. Petr Kupka, který zajistil odstranění spadlého stromu.  
 
*V odpoledních hodinách byli strážníci telefonicky požádáni operátorkou FDA Blansko o 
prověření prostoru pošty na ul. U kostela 2, ve které došlo k aktivaci tísňového hlásiče. 
Strážnici se ihned dostavili na místo, kde zjistili, že tísňový hlásič byl omylem aktivován 
pracovnicí pošty. O ,,planém poplachu“ byla zpět vyrozuměna operátorka FDA a dozorčí OO 
PČR Blansko 
 
*V dopoledních hodinách byl na ul. Tererova spatřen pes rasy kříženec, který nebyl na 
vodítku, ani neměl nasazený koš. Majitel tohoto psa porušil vyhlášku města Adamova, a tím 
se dopustil přestupku dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších 
předpisů. Šetřením na místě byla zjištěna majitelka psa, které byla uložena bloková pokuta. 
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