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Vybrané události ze září 2009 konkrétně: 
 
* Ve večerních hodinách byli strážníci požádání OO PČR Blansko o provedení nezbytných 
úkonů a spolupráci s RZS na místě hlášeného náhlého úmrtí osoby. Strážníci na místě vyčkali 
do příjezdu hlídky OO PČR Blansko.  
 
* V brzkých ranních hodinách byla strážníky spatřena skupinka podnapilých mladíků, která 
směřovala k restauraci ,,Oáza“. Jelikož již strážníci mají jisté špatné zkušenosti 
s rozhazováním popelnic a následným znečišťováním veřejného prostranství, pozorovali 
celou hlučnou skupinku až do doby, než jeden ze skupinky odhodil skleněnou lahev, ze které 
zrovna dopil ,,posilňující“ nápoj, směrem k zastavěné části na ul. P. Jilemnického. Bylo štěstí, 
že tou dobou zde neprocházela žádná osoba a ani lahev netrefila žádný objekt. Po tomto 
impulsu již strážníci nezůstali v nečinnosti a přistoupili k mladíkovi, kterého vyzvali, nechť 
zanechá svého protiprávního jednání a následuje strážníky na služebnu MP Adamov, kde 
bude požádán o podání vysvětlení a provedeny další nezbytné úkony. Mladík na výzvu 
strážníků nereagoval, a proto bylo použito hmatů a chvatů sebeobrany a na konec došlo i 
k přiložení pout, se kterými byl mladík předveden na služebnu MP Adamov, kde byl požádán 
o podání vysvětlení. Jelikož nedošlo k poškození cizího majetku, dopustil se mladík přestupku 
proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jelikož již došlo ke zklidnění mladíkova chování, byl přestupek 
vyřešen blokovou pokutou.  
 
* V odpoledních hodinách byli strážníci požádání dozorčím stálé služby OO PČR Brno o 
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci v místě dopravní nehody 
na ul. Sadová a dále o zjištění skutečného stavu věci na místě samém. Po příjezdu strážníků 
na místo bylo zjištěno, že zde došlo k dopravní nehodě dvou vozidel. Byla provedena 
orientační dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu, která byla u obou řidičů negativní, a 
dále byly podniknuty kroky k zabránění možné havárie dalších vozidel.    
 
*   V ranních hodinách kontaktoval strážníky muž, který nalezl peněženku, ve které byly 
některé osobní doklady patřící obyvatelce města Adamov. Strážníci majitelku nalezené 
peněženky vyhledali a peněženku i s obsahem jí předali.   
 
* V odpoledních hodinách byli strážníci požádáni OO PČR Blansko o součinnost při 
usměrňování provozu na komunikaci Adamov – Josefov, jelikož zde došlo k dopravní 
nehodě. Strážníci zajišťovali bezpečnost a plynulost provozu na výše uvedené komunikaci.  
 
* Ve večerních hodinách byli strážníci požádáni o prověření hlášeného fyzického napadení, 
které se mělo odehrát v bytě na ul. Sadová. Po příjezdu strážníků na místo byli spatřeni dva 
muži, kteří vycházeli z uvedeného bytu. Strážníci muže požádali, aby vyčkali na místě do 
příjezdu hlídky OO PČR Blansko, která v celé věci vede šetření. Strážníci s muži vyčkali na 
místě do příjezdu hlídky OO PČR Blansko.      
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