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Vybrané události z dubna a května 2012 konkrétně: 

 

*Strážníkům bylo oznámeno, že v drogerii Teta na ul. Nádražní se nachází žena, která zde 

odcizila drogistické zboží. Když se strážníci dostavili na místo, zjistili, že žena již v drogerii 

v minulosti kradla. Její počínání bylo oznámeno na MěÚ Adamov jako podezření ze spáchání 

přestupku proti majetku. 

 

*Občan Adamova, kterému není lhostejný ani cizí majetek, oznámil strážníkům, že hrající si 

děti poškodily vozidlo, které stálo zaparkované u dětského hřiště na ul. P. Jilemnického. 

Strážníci se tedy dostavili na místo, kde spatřili vozidlo, které mělo rozbité zadní sklo. 

Strážníci kontaktovali rodiče dětí, které nedopatřením vozidlo poškodily a dále, jelikož se jim 

na místě nepodařilo kontaktovat majitele, zajistili poškozené vozidlo. Dalším šetřením se 

podařilo zjistit majitele, který byl o celé věci informován.   

 

*Na žádost OO PČR Blansko se strážníci dostavili k bytu na ul. P. Jilemnického, kde došlo 

k neoprávněnému vniknutí a dále k napadení osoby, která se v bytě nacházela. Na místě 

strážníci provedli nezbytné úkony a vyčkali na příjezd hlídky OO PČR Blansko, která si celou 

věc převzala k dalšímu šetření.   

 

*K neosvětlenému vozidlu, které se pohybovalo po hřišti, byli strážníci přivoláni na ul. 

Sadová. Když se dostavili na místo, nestačili se divit. Vozidlo stálo na příjezdové komunikaci 

nezajištěné, s klíči v zapalování a kolem se nacházela skupinka podnapilé mládeže. Šetřením 

na místě byli zadrženi dva podnapilí mladiství, kteří vozidlo odcizili z parkoviště a považovali 

za dobrý nápad se s ním projet. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, které byla 

celá věc předána.  

 

*Dalším výjezdem strážníků se stal ležící muž na komunikaci směrem z Adamova na Josefov. 

Když se strážníci dostavili na místo, spatřili muže, který na první pohled nejevil známky 

života. Poté se ukázalo, že je značně pod vlivem alkoholu a na komunikaci usnul. Jelikož 

nebylo možné vyloučit zranění, byla na místo přivolána ZZS k ošetření a dále byly prováděny 

úkony k jeho ztotožnění, jelikož u sebe neměl žádné osobní doklady. Vše se nakonec podařilo 

a muž byl předán své družce, která se nacházela v nedalekém penzionu. 

 

*V průběhu výše uvedeného období byli strážníci nápomocni zraněnému cyklistovi na ul. 

Nádražní, kterému byla přivolána ZZS. Dále provedli odchyt psa, odchyt volně žijících koček 

a zajistili jejich následnou kastraci, řešili nezaplacenou útratu v restauraci, provedli měření 

rychlosti vozidel a dechovou zkoušku u mladistvých, kteří se pohybovali v nočních hodinách 

po městě Adamově.      
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