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Vybrané události z března 2018 konkrétně: 

 

 

*Strážníci byli informováni operačním linky 158, že na Smetanově nám. se nachází osoby 

uvězněné ve výtahu. Strážník se dostavil na místo, kde zjistil skutečný stav věci a vyčkal na 

místě do příjezdu HZS, kdy bylo provedeno vyproštění osob. Nedošlo k žádnému zranění, 

pouze vypověděla službu technika.   

 

*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci muže, který se vracel řekněme ,,z flámu,, zjevně pod 

vlivem alkoholu. Tento stav mu dodával sílu, kterou se rozhodl otestovat na bezbranném 

odpadkovém koši, který vytrhnul ze svého stanoviště. Strážníci muže ztotožnili a postarali se 

o to, aby již po cestě domů žádnou škodu nezpůsobil. V dalších dnech se muž dostavil na 

služebnu MP Adamov, kde byl za své jednání ,,odměněn,, udělením pokuty.  

 

*K nevhodnému chování majitele psa byli strážníci přivoláni na ul. Sadová, kde bylo zjištěno, 

že osoba venčící psa porušila vyhlášku města, kdy neměla psa bez náhubku na vodítku. Takto 

,,nezabezpečený,, pes obtěžoval ostatní psy a jejich majitele. Jelikož strážníci již z minulosti 

věděli, že se nejedná o ojedinělý případ, byla muži, který byl zjištěn jako osoba venčící psa, 

udělena pokuty v patřičné výši.     

 

*O nevhodném chování sousedů, kteří rušili noční klid, byli informováni strážníci při jedné 

noční službě. Na místě bylo zjištěno, že v bytě dochází k takovým hlasitým projevům, které 

se neslučují s nočním klidem. Vliv na hlučnost osob měl samozřejmě ve velké míře požitý 

alkohol. Strážníci na místě situaci uklidnili a v dalších dnech z tohoto vyvodili důsledky ve 

formě udělení pokuty.  

 

*O tom, že zde strážníci nejsou jen z důvodu ,,trestání,, obyvatel se přesvědčila cyklistka 

jedoucí po ul. Nádražní, když se jí přihodila nepříjemná událost a to pád z kola, při kterém 

utrpěla drobná poranění. Právě projíždějící strážník jí poskytnul první pomoc a postaral se o 

její bezpečí, za což mu byl zaslán děkovný e-mail od manžela zraněné ženy.   
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