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SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události z ledna a února 2021 konkrétně: 

 

*Nevhodnou formu oslav příchodu Nového roku si zvolili dva mladíci, kteří odpálili 

zábavnou pyrotechniku uvnitř bytového domu. Nejen, že tímto vyplašili ostatní obyvatele 

domu, ale ani se neobtěžovali po sobě zamést stopy tím, že by vzniklý nepořádek uklidili. 

V dalších dnech byli za své jednání po zásluze odměněni udělením příkazového bloku na 

pokutu. Snad se příště budou chovat o něco zodpovědněji.  Na místě nedošlo k žádné škodě 

na zdraví či majetku. 

 

*Volání o pomoc, které se šířilo v blízkosti lesa u ČOV, zaslechl pohotový občan Adamova. 

Když šel za hlasem, nalezl ženu, která upadla a zřejmě si zlomila kotník. Přivolaný strážník 

poskytl ženě první pomoc a vyčkal na příjezd ZZS.   

 

*Při hlídkové činnosti bylo zjištěno, že v prostoru lesní cesty tzv. Coufavé se nachází 

poškozené vozidlo bez RZ. Lustrací byl zjištěn majitel, který byl vyzván k podání vysvětlení 

ke zjištění skutečného stavu věci. S majitelem je dále řešeno odstranění vozidla. 

 

*Při noční službě se na strážníky obrátil výpravčí ČD, který žádal o součinnost při ztotožnění 

osoby bez jízdního dokladu, která se nacházela ve vlaku ve stanici Adamov nádraží. Když se 

strážníci dostavili na místo, zjistili, že se ve vlaku nachází postarší muž, špatně chodící, který 

neuměl česky. Muž tedy se strážníky vystoupil z vlaku a poté následovala řekněme složitá 

forma rozhovoru, kdy si jeden ze strážníků musel osvěžit znalosti polského jazyka. Podařilo 

se zjistit, že muž cestoval z Rakouska do Polska kvůli vyřízení úředních záležitostí, ale 

nastoupil na špatný vlak. Za pomoci výpravčího ČD a jeho ochotnému přístupu bylo muži 

umožněno, aby vyčkal na další spoj zpět do Brna v teple čekárny. Na cestu ho strážníci 

vybavili sepsaným odjezdem vlaků a jejich stanic tak, aby svůj cíl již neminul. 

 

*Obavu o souseda, který se nacházel za vchodovými dveřmi svého domu, ale nebyl 

z nějakého důvodu schopný jít otevřít, vyjádřila žena, která se obrátila s žádostí o pomoc na 

strážníka. Ten se ihned dostavil na místo. Za pomoci sousedů se podařilo odstranit sklo 

z vchodových dveří a vstoupit do domu, kde byl nalezen ležící, zřejmě zraněný, muž. Na 

místo byla přivolána ZZS, která muži poskytla první pomoc.  

 

*Za uvedené období strážníci dále řešili: 

- hned několik krádeží v OD Albert 

- součinnost se soudním exekutorem    

- asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace 

- poškozené osobní vozidlo 

-   několik stížností na rušení nočního klidu 
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