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Vybrané události z července 2019 konkrétně: 

 

* Při pochůzkové činnosti si strážník na ul. Pod Horkou všimnul muže, který působil velice 

zanedbaným dojmem a navíc začal přebírat obsah popelnic, kdy tímto svým jednáním 

vzbuzoval u kolemjdoucích veřejné pohoršení. Strážník tedy muže vyzval k prokázání 

totožnosti, přičemž narazil na problém, kdy muž odmítal komunikovat. Ztotožnění se podařilo 

až přes dozorčího stálé služby OO PČR Blansko, kdy bylo zjištěno, že se tento muž 

pohyboval před pár hodinami i v Blansku. Muž byl tedy upozorněn, aby nepokračoval 

v jednání narušující veřejný pořádek a jeho pobyt v Adamově průběžně monitorovali strážníci 

MP Adamov. Bohužel trpělivost strážníků není nekonečná, a když muž začal bezdůvodně na 

ulicích pokřikovat na kolemjdoucí a poté i na strážníky, byl předveden k podání vysvětlení, 

přičemž bylo zjištěno, že už několikrát absolvoval hospitalizaci na psychiatrickém oddělení. 

Strážníci tedy kontaktovali ZZS, která muže převezla k další hospitalizaci. 

 

* O tom, že zřízený kamerový systém (MKDS) je prospěšný se již přesvědčili strážníci 

několikrát. Tentokrát se podařilo dopadnout „pachatele“, který znečistil stěny výtahu na ul. 

Sadová tím, že na ně několikrát otisknul razítko. Strážníci po vyhodnocení záznamu dohledali 

chlapce, který si tak krátil volnou chvíli. Strážníci kontaktovali jeho rodiče a tito spolu s 

„malým pachatelem“ provedli očištění stěn výtahu a uvedli vše do původního stavu. Na místě 

nevznikla žádná škoda a společenská škodlivost jednání byla vyhodnocena jako pomíjivá.  

V souvislosti s tímto případem apeluji hlavně na mládež, aby dobře volila zábavu ke krácení 

volného času a nedostala se tak do zbytečné konfrontace se zákonem. 

 

* Nález ohořelého torza vozidla v blízkosti komunikace ve směru Adamov – Útěchov oznámil 

všímavý občan na pohotovostní telefon strážníkům MP Adamov. Jakmile to bylo možné, 

dostavili se strážníci na místo, kde spatřili již zcela ohořelé vozidlo. Na místo byla přivolána 

hlídka PČR spolu s technikem. Strážníci byli nápomocni při ohledání místa (kdy se pátralo po 

věcech, které by mohly mít souvislost s předmětným vozidlem) i samotného vozidla. Podařilo 

se zjistit, že vozidlo bylo odcizeno a zřejmě došlo k úmyslnému zapálení. Celou věc si dále 

převzala PČR. 

 

* Při noční službě byli strážníci přivoláni do jednoho bytu na ul. P. Jilemnického, ze kterého 

byla slyšet hádka a křik dětí. Když se strážníci dostavili na místo, kontaktovali obyvatele 

uvedeného bytu, kde se uvnitř nacházeli manželé spolu se dvěma dětmi. Bohužel došlo 

k tomu, že manželé nevhodným způsobem řešili manželské rozpory a zřejmě u toho došlo na 

zvyšování hlasu. Nemusím zmiňovat, že děti tyto spory vnímají více než dospělí a tedy byly 

rozrušené. Na místě strážníci situaci zadokumentovali, obě strany sporu uklidnili, 

zkontrolovali děti a o celé události poté informovali OSPOD. 

 

* V měsíci červenci strážníci dále řešili: 

- 3x krádež v OD Albert, kdy pachatelům bylo odebráno odcizené zboží a poté udělen 

příkazový blok na pokutu.  

- Podezření z přestupku proti občanskému soužití (ublížení na cti), kdy jedna žena urazila 

druhou na koupališti v Adamově. Měla jí vyčítat, že o ní roznáší nevhodné informace tzv. 

drby. Celá záležitost předána k projednání správnímu orgánu pro projednávání přestupků 

MěÚ Adamov.  

- Podezření z krádeže zboží v OD na ul. Sadová, kdy se „pachatelka“ domáhala očištění svého 

jména jelikož měla za to, že žádné zboží z OD neodcizila a proto trvala na tom, že byla 

nepravdivě obviněna z přestupku. Strážníci na místě zajistili několik svědků, jejich podání 

vysvětlení, záznamy z MKDS a celou záležitost předali k projednání správnímu orgánu pro 

projednávání přestupků MěÚ Adamov. 
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