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Vybrané události z dubna 2009 konkrétně: 
 
* V ranních hodinách byli strážníci telefonicky požádáni operačním HZS o asistenci SDH 
Adamov při otevírání dveří do bytu na ul. P. Jilemnického. Strážníci provedli šetření, zda 
osoba, která zažádala o otevření bytu je skutečně uživatelkou bytu a poté provedla JSDH 
Adamov otevření dveří, které si uživatelka bytu zavřela, aniž si vzala klíče.  
 
* V ranních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Hradní leží přes cestu spadlý 
strom. O celé věci byl telefonicky informován velitel JSDH Adamov Ing. Petr Kupka, který 
zajistil odstranění spadlého stromu.  
 
* V odpoledních hodinách bylo službu konajícímu strážníkovi oznámeno, že na ul. Fibichova 
leží na chodníku muž a nejeví známky života. Strážník se ihned dostavil na místo, kde spatřil 
na chodníku muže, který již komunikoval s okolím. Z chování muže bylo patrné, že je pod 
vlivem alkoholických nápojů a zřejmě upadl. Při komunikaci s mužem se k místu dostavila 
jeho manželka, která strážníkovi sdělila, že se o manžela postará. Pro jistotu se ještě strážník 
dotázal, zda dotyční nežádají příjezd RZS, což odmítli.   
 
* Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni do restaurace Bowling na Smetanově 
náměstí, kde jistý host nezaplatil svou útratu s tím, že si zapomněl peníze. Po příjezdu 
strážníků byl host požádán o podání vysvětlení, a jelikož byl pod vlivem alkoholických 
nápojů, byl strážníky převezen, po provedení nezbytných úkonů, na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno-Černovice. 
 
* V nočních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. P. Jilemnického dochází k rušení 
nočního klidu hlukem vycházejícím z bytu jedné ze zde žijící rodiny. Strážníci celou 
záležitost prošetřili a jako podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku ji 
postoupili ke správnímu orgánu pro projednávání přestupků MÚ Adamov.    
 
 
* Během měsíce dubna bylo provedeno blokové čištění komunikací, při kterém byli strážníci 
nuceni provést odtah vozidel, jejichž řidiči nerespektovali přenosné dopravní značení.     
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