
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE 

SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 
ADAMOV 

 
Vybrané události z července 2009 konkrétně: 
 
* Ve večerních hodinách spatřili strážníci muže, který zjevně pod vlivem alkoholických 
nápojů usedl za volant svého vozidla a odjel z ul. Opletalova směrem na ul. Fibichova. 
Strážníci se ihned vydali za vozidlem a za použití výstražného světla modré barvy a 
rozsvíceného nápisu ,,STOP,, se snažili vozidlo zastavit. Řidič na výzvu k zastavení vozidla 
nereagoval a pokračoval v jízdě až na ul. Fibichova, kde vozidlo ponechal v boční ulici, 
vystoupil z vozidla a snažil se strážníkům uprchnout do nedalekého lesa. Strážníci muže 
dostihli a za použití donucovacích prostředků jej zadrželi. Jelikož byla muži zjištěna 
přítomnost alkoholu v dechu, kontaktovali strážníci OO PČR Blansko, kterým byl muž předán 
k dalšímu opatření.  
 
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že v areálu firmy na nám. Práce se 
nachází muž, který napadá a uráží svoji manželku. Jelikož byl muž pod vlivem alkoholických 
nápojů a nekontroloval své chování, čímž svoji manželku bezprostředně ohrožoval, byl 
strážníky převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno –Černovice.  
 
* V dopoledních hodinách se na služebnu MP Adamov dostavil mladík, který strážníkům 
sdělil, že v lese u nádraží ČD spatřil sekačku zn. Stihl. Strážníci provedli kontrolu uvedeného 
prostoru a sekačku zde nalezli. Jelikož bylo patrné, že sekačka pochází z nedaleké prodejny, 
která byla vykradena, kontaktovali strážníci OO PČR Blansko a vyčkali na místě do příjezdu 
hlídky OO PČR Blansko, které byla celá věc předána.   
 
* V ranních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Osvobození došlo k 
,,posprejování,, garáže. Jelikož bylo strážníkům z místní znalosti známo, kdo je za takovéto 
označení garáže pravděpodobně zodpovědný, kontaktovali strážníci OO PČR Blansko a 
vyžádali si příjezd hlídky OO PČR Blansko. V součinnosti s hlídkou OO PČR Blansko 
kontaktovali strážníci dva podezřelé mladíky, kteří se k tomuto jednání doznali. Mladíky a 
jejich rodiče si převzala hlídka OO PČR Blansko k dalšímu šetření.   
 
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na Smetanově nám. se nachází 
opilý muž. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu 
takovým způsobem, že budí veřejné pohoršení a sebe ohrožuje na životě. Muž byl strážníky, 
po provedení nezbytných úkonů, převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno –
Černovice. 
 
* V nočních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Sadová se nachází opilý muž. 
Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu takovým 
způsobem, že sebe ohrožuje na životě. Muž byl strážníky, po provedení nezbytných úkonů, 
převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice.  
 
* V odpoledních hodinách byl na ul. Pod Horkou spatřen pes, který nebyl na vodítku ani 
neměl nasazený náhubek. Dle místní znalosti se strážníkům podařilo zjistit majitele psa, který 
se ovšem nechoval dle platné vyhlášky města Adamova č. 1/2004, o udržování čistoty a 
pořádku ve městě Adamově, ve znění pozdějších předpisů a dopustil se tak přestupku dle §46 
odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupek byl 
projednán a vyřešen blokovou pokutou.  
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