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Vybrané události z prosince 2009 konkrétně: 

 

*V odpoledních hodinách bylo strážníky na ul. Nádražní zastaveno os. vozidlo, jehož řidič byl 

požádán o provedení dechové zkoušky na zjištění alkoholu v dechu, která potvrdila domněnku 

strážníků, že řidič je pod vlivem alkoholu. Strážníci proto ihned kontaktovali OO PČR 

Blansko a vyžádali si příjezd hlídky. Po příjezdu příslušníků OO PČR Blansko jim byl muž 

předán i s naměřenou hodnotou alkoholu v dechu.  

 

*V odpoledních hodinách byl strážníky, nedaleko Smetanova náměstí, spatřen muž, který byl 

pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že sebe ohrožoval na životě. Při provedení dechové 

zkoušky byla muži naměřena hodnota 2,70 promile alkoholu v dechu. Muž byl strážníky, po 

provedení nezbytných úkonů, převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno –Černovice. 

Na záchytnou stanici putoval i muž, který při cestě z místní restaurace způsobil, pod vlivem 

alkoholu, zranění dvěma osobám. Muže dále čeká vysvětlování, proč k celé události došlo.   

 

*V brzkých ranních hodinách vykonávali strážníci hlídkovou činnost na Smetanově nám., kde 

si všimli podezřele zaparkovaného osobního vozidla v blízkosti obchodního domu. Strážníci 

proto provedli kontrolu okolí a zjistili, že jeden z obchodů má vypáčené hlavní dveře. Po 

tomto zjištění se strážníci ihned vrátili k podezřelému vozidlu, které začalo strážníkům 

ujíždět. Strážníci se proto vydali za vozidlem po ul. Nádražní, za použití výstražného světla 

modré barvy. Po chvíli začali pachatelé z ujíždějícího vozidla vyhazovat na vozovku 

předměty, kvůli kterým strážníci na chvíli ztratili kontrolu nad vozidlem. Když se strážníkům 

podařilo služební vozidlo dostat zpět pod kontrolu, pronásledované vozidlo již bohužel ztratili 

z dohledu. Strážníci ihned informovali OO PČR Blansko, nahlásili registrační značku 

ujíždějícího vozidla a vrátili se zpět k obchodu zajistit místo TČ a provést další nezbytné 

úkony. Při prohlídce okolí byl strážníky spatřen muž, z jehož chování bylo zjevné, že jde o 

jednoho z pachatelů. Po krátké honičce byl pachatel dopaden a byla mu přiložena pouta. Poté 

byl předán hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.  

 

*V odpoledních hodinách byl strážník MP Adamov požádán o spolupráci s hlídkou OO PČR 

Blansko při kontrole v bytě, kde mělo dojít k fyzickému napadení mezi partnery. Když se 

strážník spolu s příslušníky OO PČR Blansko dostavili do bytu, čekala na ně nemilá 

skutečnost. Kromě zraněné slečny se v bytě nacházelo množství nádob sloužících k výrobě 

drog. Na místo byli ihned přivolání odborníci na drogy z řad PČR.  

 

*V odpoledních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno dozorčím OO PČR Blansko, 

že v Josefovském údolí se nachází muž, zjevně pod vlivem alkoholických nápojů. Po příjezdu 

strážníků na místo bylo zjištěno, že muž je pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že je 

sám pro sebe nebezpečný a proto byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno –

Černovice. 
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