
 

INFORMACE ZE 

SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události ze srpna–září 2021 konkrétně: 

 

*V nočních hodinách byli strážníci požádáni o pomoc s unikající horkou vodou z bytu 

v bytovém domě na ul. Sadová, která právem znepokojovala ostatní obyvatele. Na místě 

nebylo možné uzavřít vodu přímo v bytě, ale strážníci se spojili se zodpovědnou osobou 

(domovnicí), která umožnila vstup k hlavnímu uzávěru a jeho uzavření za asistence JSDH 

Adamov. Dále byl kontaktován pracovník firmy ADAVAK, který na místě provedl nutnou 

opravu. 

 

*Když se z návštěvy stane řekněme nezvaná a nedokáže pochopit, že by měla opustit obydlí 

hostitele, může se stát, že se na místo dostaví strážníci MP Adamov, aby vynutili oprávnění 

uživatele nemovitosti rozhodnout o tom, že už je přítomnost návštěvy nevhodná. Tak by se 

dala ve zkratce popsat situace, kdy byli strážníci přivoláni na ul. P. Jilemnického do jednoho 

z bytů, ze kterého nechtěl odejít muž i přes opakované urgence uživatelky nemovitosti. Muž 

situaci vyhrotil tak, že před příjezdem strážníka ještě stihl vypít nějaký alkohol a užít prášky 

na bolest v dávce odpovídající velkému hospodářskému zvířeti. Na místo musela být 

přivolána ZZS, která muže převezla k ošetření a zřejmě „vypumpování“ žaludku. 

 

*Dlouhodobě neléčené poranění prstu dolní končetiny nechal muž zajít tak daleko, že to již 

nenechávalo klidné pracovníky MěÚ Adamov i strážníky MP Adamov. Společnými silami se 

snažili muže dopravit k ošetření, avšak naráželi na nesouhlas zraněného. Tento si svůj postoj 

rozmyslel až v době, kdy ho strážníci opakovaně navštívili v jeho bytě, a bylo zřejmé, že muži 

jde o život. Muž byl převezen vozidlem ZZS k lékařskému zákroku, který byl pro záchranu 

jeho života nevyhnutelný. 

 

*Strážníci jsou z povahy své práce připraveni pomoci v nouzi či zachraňovat lidské a vlastně i 

jiné životy. Bohužel jsou případy, kdy i veškerá snaha nestačí a dojde k vyhasnutí lidského 

života. Ten nejhorší scénář si nepřipouštěli strážníci, když obdrželi oznámení o pádu ženy 

z okna bytového domu na ul. Sadová. I přes rychlou první pomoc laické veřejnosti, 

příslušníků JSDH Adamov, strážníků MP Adamov i ZZS však nebylo možné přivést ženu 

zpět k životu. 

 

*K trochu zvláštní dopravní nehodě byli přivoláni strážníci na ul. Mírová, kde vozidlo údržby 

komunikací (SÚS) při výkonu činnosti poškodilo jiné zaparkované vozidlo. Řidič vozidla 

údržby si zřejmě nevšimnul, že způsobil škodu na jiném vozidle. Strážníci řidiče dohledali a 

vysvětlili mu, co způsobil. Poškozený a viník se na místě dohodli a sepsali záznam o dopravní 

nehodě, který dále předali pojišťovně. 

 

*Za uvedené období strážníci dále řešili: 

- neuzamčené vozidlo 

-   porušení vyhlášky města Adamova v souvislosti s venčením psů 

-  měření rychlosti vozidel 

-  krádež motocyklu 

-  požár střechy bytového domu 

-  hledali muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání 

-  krádež (ztráta) kliček od plynoměrů v bytovém domě 
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