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Vybrané události z března 2010 konkrétně: 
 
 
*Při hlídkové činnosti na ul. Fibichova bylo spatřeno os. vozidlo, jehož řidič nezvládl 
levotočivou zatáčku a vyjel mimo komunikaci. Jelikož bylo vozidlo nebezpečně zaklíněno, 
přivolali strážníci na místo JSDH Adamov. Do doby, než se na místo dostavila JSDH 
Adamov a zajistila vozidlo, vyprostili strážníci, za pomoci místního občana, řidiče i jeho 
spolujezdkyni z vozidla. Ke zranění ani ke škodě třetí osobě nedošlo.  
 
*Strážníci byli přivoláni do restaurace ,,Oáza“, kde docházelo ke slovnímu napadání hostů 
restaurace. Když se strážníci dostavili na místo, bylo zjištěno, že osobou napadající hosty 
restaurace je muž, který je zjevně pod vlivem alkoholických nápojů. Muž byl strážníky 
požádán o prokázání totožnosti. Jelikož strážníkům odmítl prokázat svoji totožnost, putoval 
nejdřív k příslušníkům OO PČR Blansko a poté, po provedení nezbytných úkonů, na 
protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice. 
 
*Strážníci byli přivoláni na ul. P. Jilemnického, kde se měl pohybovat neznámý muž, který 
společně s ženou nabízel po bytech parfumérii. Strážníci provedli ztotožnění jmenovaných a 
požádali je o předložení dokladů potřebných pro výkon činnosti. Oprávnění pro činnost bylo 
platné, avšak strážníci kontrolovali počínání této dvojice do doby, než opustili území města 
Adamov.  
 
*Strážníkům bylo oznámeno, že došlo k poškození kamerového systému umístěného při 
vstupu do restaurace ,,Bowling“, dále k rozházení popelnic na ul. U kostela a k pošlapání os. 
vozidla na ul. Osvobození. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že poškození mají na svědomí 
dva mladíci, kteří byli strážníky předvedeni na služebnu MP Adamov k podání vysvětlení a 
poté předáni OO PČR Blansko k dalšímu opatření v souvislosti s podezřením ze spáchání TČ.    
 
*V průběhu měsíce března provedli strážníci a příslušníci OO PČR Blansko kontrolu místních 
restaurací z důvodu dodržování tzv. tabákového zákona, zejména dodržování zákazu podávání 
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.     
 

****Strážníci přijali telefonické oznámení, že na ul. Sadová vyhazuje nějaká slečna z balkonu 
panelového domu skleněné láhve a další odpad na střechu přilehlého rodinného domu. 
Strážníci se dostavili k bytu, odkud docházelo k vyhazování odpadu, ale slečna strážníkům 
odmítla otevřít byt a neozývala se. Strážníci měli důvodnou obavu o její zdraví. Po delším 
vyjednávání se strážníci dostali do bytu (přes balkonové dveře) a vzhledem ke špatnému 
psychickému stavu slečny provedli strážníci zákrok za použití donucovacích prostředků a 
slečnu předvedli na služebnu MP Adamov k podání vysvětlení. Na služebnu MP Adamov 
byla přivolána RZS Blansko, která po příjezdu slečnu ošetřila a následně ji převezla na 
psychiatrickou léčebnu Brno-Černovice. 
 

****    Strážníci v měsíci březnu asistovali při otevírání bytu na ul. P. Jilemnického, jelikož bylo 
podezření, že se v bytě nachází mrtvý muž. Podezření se bohužel potvrdilo a po otevření bytu 
byl uvnitř nalezen muž bez známek života, celá věc zůstala v šetření PČR Blansko.  
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