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Vybrané události z července 2014 konkrétně: 

 

*K rušení nočního klidu vyjížděli strážníci na ul. P. Jilemnického, kde si obyvatelé bytového 

domu nedělali hlavu s pokročilou večerní hodinou a užívali si hlasité hudby. Strážníci nejprve 

hlučnou skupinku upozornili na jejich protiprávní jednání, a když se na stejné místo museli 

vrátit opakovaně, byla věc vyřešena uložením blokové pokuty.  

 

*Událost, která zaměstnala strážníky, hasiče, zdravotní záchrannou službu i policii se 

odehrála na ul. Sadová. Muž se zde vydal na návštěvu za svou známou. Když zazvonil u bytu, 

otevřely mu osamocené nezletilé děti, kterým se vzápětí zavřely vchodové dveře. Strážníci 

kontaktovali HZS k jejich otevření.  Při následné kontrole bytu bylo na balkoně nalezeno dítě 

v kočárku, které si převzala do péče přivolaná zdravotní záchranná služba z důvodu možné 

dehydratace. Matka dětí musela své jednání vysvětlovat hlídce PČR, které byla celá věc na 

místě předána.   

 

*Při noční službě byli strážníci informování dozorčí službou OO PČR Blansko, že v objektu 

tzv. Samara ( bývalý areál firmy OSZ) došlo ke spuštění zabezpečovacího zařízení s detekcí 

pohybu. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde provedli kontrolu objektu a jeho zajištění. 

Po příjezdu hlídek OO PCŘ Blansko společně celý objekt obstoupili, aby pachatelé nemohli 

z objektu uprchnout a vyčkali na příjezd policejního psovoda. Při použití policejního psa se 

jeden z pachatelů pokusil objekt opustit a utéct, v čemž mu zabránil strážník MP Adamov 

společně s příslušníkem OO PČR Blansko. Druhý z pachatelů se snažil vyzrát na policejního 

psa tak, že se schoval do úkrytu v areálu. Tato lest mu nebyla nic platná, vycvičený policejní 

pes ho vyhledal a jeho polohu sdělil příslušníkovi policie, který muže omezil na osobní 

svobodě.  Oba muži jsou nyní podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže. 

   

*Při běžné hlídkové činnosti se strážník rozhodl zkontrolovat místo pobytu mladého muže, 

který byl osobou hledanou PČR z důvodu útěku z léčebného zařízení. Jaké bylo překvapení, 

když se v domě při zazvonění ozvaly hlasy, které napovídaly, že se mladík nachází uvnitř. 

Strážníkovi stačilo mladíka slovně uklidnit a vyzvat ho, aby zůstal na místě do příjezdu hlídky 

OO PČR, které byl předán.      

 

*K agresivní a vulgární ženě urážející hosty a personál restaurace byli přivolaní strážníci při 

jedné ze svých nočních služeb. Když se dostavili na místo, žena byla zjevně pod vlivem 

alkoholu a svým jednáním se snažila vymoci natočení dalšího piva údajně v čistší sklenici. 

Strážníci ženě další konzumaci alkoholu, vzhledem k jejímu stavu, rozmluvili a dohlédli na 

její bezpečný odchod z restaurace.  
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