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Vybrané události ze září - října 2022 konkrétně: 

 

*Na nezvanou návštěvu upozornil strážníky majitel podzemních prostor nacházejících se 

v blízkosti ul. Hradní, který byl o nedovoleném vniknutí informován prostřednictvím 

zabezpečovacího systému. Strážníci se ihned dostavili ke vstupu do objektu, kde bylo zřejmé, 

že pachatel se stále nachází uvnitř. Z důvodu taktiky zákroku byla na místo přivolána hlídka 

OO PČR Blansko s požadavkem na policejního psovoda. Než se však ,,psí detektiv“ stihl 

dostat na místo, nezvaný host začal opouštět bunkr a byl tedy zadržen. Jelikož se z bunkru 

pokusil odnést drobné vybavení, dopustil se tak nejméně TČ Krádeže a z místa odjížděl 

v doprovodu policistů.        

 

*Za uvedené období řešili strážníci dva incidenty v restauracích. Poprvé se jednalo o muže, ve 

kterém vlivem alkoholu vzrůstala agrese až do doby, než začal kolem sebe ,,stěhovat“ stoly a 

židle. Pohotovým příjezdem strážníků však byla jeho agrese ukončena a byl vyveden ven 

z restaurace. Ve druhém případě byli strážníci na místo přivoláni až v době, kdy již bylo 

agresivní jednání u konce, a na místě zůstali dva zranění muži. Strážníci tak na místě prověřili 

přivolání ZZS, provedli dechové zkoušky a další úkony potřebné ke zjištění skutečného stavu 

věci. V dalších dnech, kdy strážníci věc prověřovali, bylo zjištěno, že zranění a zejména 

způsob jeho vzniku naplnil skutkovou podstatu TČ a proto byla celá věc postoupena 

k projednání na OO PČR Blansko.        

 

*Opakovaně se setkáváme s jednáním, kdy se na nás obrací jeden z manželů, partnerů apod. 

s tím, že byl nějakým způsobem napaden svým nejbližším. Tyto případy jsou velmi citlivé, 

jelikož se většinou dotýkají i nezletilých dětí. Za uvedené období strážníci řešili dva tyto 

případy, kdy v obou byli nápomocni radou, příjezdem na místo či nalezením náhradního 

ubytování do doby, než se situace vyjasní. Ne vždy je lehké určit jasné role či příčinu 

konfliktu, ale strážníci se maximálně snaží najít vhodné řešení. Pokud by někdo měl podobný 

problém a nevěděl si se svojí situací rady, věřte, že na to nemusíte být sami a můžete se 

kdykoliv obrátit přímo na strážníky s žádostí o radu či pomoc. Vše se může odehrát naprosto 

anonymně. 

 

*Za uvedené období strážníci dále řešili: 

-  nevhodné chování na rockové letní noci - obtěžování účastníka akce  

-  možné podvodné jednání při nákupu spotřebiče 

- poškozenou část komunikace 

- spolupráce s PČR při napadení muže psem 

-  nevhodný způsob venčení psa – uvazování na veřejném prostranství 

- zaseknutou ženu ve výtahu – spolupráce s JSDH Adamov 

-  nepřizpůsobivé sousedy a jejich nevhodné chování 

-  nález, odchyt a předání domácí kočky majiteli 

-  přestupky proti občanskému soužití – urážky na cti, jiné hrubé jednání 

-  porušení vyhlášky města Adamova – pravidla pro venčení psů 

-  poškozenou fasádu RD 

-  prověření oznámení na linku 112, kdy muž žádal o pomoc – zřejmě falešné volání 

- nezaplacenou útratu v restauraci – hosté utekli bez placení 
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