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SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události z května 2010 konkrétně: 

 

*V odpoledních hodinách, při hlídkové činnosti na ul. Neumannova spatřili strážníci MP 

Adamov muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že byl sám pro sebe 

nebezpečný a dále vzbuzoval veřejné pohoršení svým znečištěným oděvem. Po ověření 

totožnosti byl muž strážníky převezen služebním vozidlem na protialkoholní záchytnou 

stanici Brno – Černovice. 

 

*V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno dozorčím PČR, že 

v osobním vlaku jedoucím ve směru Brno-Blansko se nachází muž, který je pod vlivem 

alkoholu a nemá platnou jízdenku. Na místě strážníci vyzvali muže k prokázání totožnosti a 

zjištěné osobní údaje předaly revizorovy ČD, který má na zjištění totožnosti právní zájem. 

Dále byl i revizor ČD požádán o prokázání totožnosti tak, jak to strážníkům ukládá zákon      

o obecní policii. Strážníci vyčkali na místě do doby, než revizor ČD vyřešil ,,jízdu na černo“  

a vzhledem k tomu, že byl muž  zjevně pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že byl sám 

pro sebe nebezpečný a vzbuzoval veřejné pohoršení, byl strážníky převezen služebním 

vozidlem na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice. 

 

* V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov telefonicky oznámeno, že na ul. 

Sadová je zablokovaný výtah, ve kterém se nachází dvě osoby. Po příjezdu na místo strážníci 

celou věc oznámili pracovníkům firmy Adavak, která následně společně se strážníky zajistila 

vyproštění těchto osob. 

 

* V ranních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že na ul. Sadová došlo ke 

zranění staršího muže, který byl následně převezen do nemocnice v Blansku. Po převozu 

muže do nemocnice zůstal jeho byt nezajištěný a v bytě se také nacházel pes rasy bígl. 

Strážníci se dostavili k bytu na ul. Sadová, kde si psa převzali   a poté provedli zapečetění 

uvedeného bytu. V odpoledních hodinách byl uvedený pes předán odpovědné osobě               

a v následujících dnech došlo k předání uvedeného bytu osobě, která je oprávněna byt užívat. 

 

* V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov telefonicky oznámeno mladíkem, že 

mu někdo odcizil mobilní tel. zn: Samsung SGH 1600 černé barvy. Dále mladík strážníkům 

uvedl, že ke krádeži mělo dojít v místním klubu mládeže na ul. Družstevní.  V rámci 

provedeného šetření krádeže mobilního telefonu a na základě informací, získaných od 

mladších občanů města Adamova strážníci zjistili, že mobilní telefon odcizil místní nezletilec. 

Nezletilý mladík byl předán rodičům a mobilní telefon byl předán svému majiteli. 

 

* V ranních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že na ul. Komenského došlo 

k značnému poškození zadních vstupních dveří v bytové jednotce. Šetřením na místě bylo 

zjištěno, že u zadních vstupních dveřích došlo k vykopnutí spodní části dveří, která je 

z plastu. Byla pořízena fotodokumentace a věc zůstává nadále v šetření MP Adamov. 
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