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Vybrané události ze srpna 2012 konkrétně: 

 

* Strážníkům bylo oznámeno, že jeden z mladíků odcizil z recepce místního hotelu láhev 

alkoholu a z místa utekl. Strážníkům se probíhajícím šetřením podařilo zjistit, že láhev 

alkoholu ukradl jim známý mladík, který ještě stihnul znečistit veřejné prostranství odpadky 

z rozsypaných odpadkových košů. Za výše uvedené jednání byla mladíkovi, po uhrazení 

vzniklé škody, uložena bloková pokuta.  

 

*Přítomnost strážníků si vyžádala žena, která pod vlivem alkoholu ležela vedle komunikace, 

nekontrolovala své chování a byla sama pro sebe nebezpečná. Jelikož nebylo možné ženu 

předat žádné kompetentní osobě, která by se postarala o její bezpečí, byla převezena 

k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice. Další osobou 

dopravenou na protialkoholní záchytnou stanici byl muž, na kterého strážníky upozornili 

sousedé, jelikož pod vlivem alkoholu slovně i fyzicky napadal svoji partnerku a dále rušil 

noční klid. I tento se ze svého stavu vyspal na protialkoholní záchytné stanici a poté zpovídal 

strážníkům MP Adamov.  

 

*Krádež zboží řešili strážníci na ul. Opletalova, kde z místní drogerie odnesla neznámá osoba 

9 ks sprejů s barvou a zároveň i nákupní košík. Z neznámé osoby se provedeným šetřením 

vyklubal strážníkům dobře známý mladík, kterého se jim zanedlouho podařilo dopadnout. 

Mladík vrátil majiteli obchodu ukradené zboží a od strážníků si vysloužil blokovou pokutu.  

 

*Porušení vyhlášky města Adamova, která omezuje pořádání veřejné kulturní produkce 

hudby, řešili strážníci s provozovatelkou místního hotelu, která neoznámila svůj záměr 

pořádat veřejně přístupnou produkci hudby způsobem stanoveným ve vyhlášce města 

Adamova č. 1/2004 a dále v rozporu s uvedenou vyhláškou neukončila produkci hudby ve 

stanoveném čase. Provozovatelka byla strážníky upozorněna na porušení vyhlášky města a 

věc byla postoupena správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov k dalšímu 

šetření.  

 

*V průběhu měsíce srpna provedli strážníci ve dvou případech odchyt toulavého psa, který se 

volně pohyboval po území města. V obou případech se strážníkům podařilo dohledat majitele, 

který si svého čtyřnohého přítele převzal i s povinností uhradit blokovou pokutu. Dále 

strážníci v uvedeném období usměrňovali provoz při dopravní nehodě na ul. Mírová a 

v neposlední řadě řešili krádež v OD Albert. 
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