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Vybrané události z listopadu 2008 konkrétně: 
 
 
* V dopoledních hodinách byli strážníci MP Adamov požádáni OO PČR Blansko o 
součinnost při zajištění bytu pana J. K. na ul. Družstevní. Strážníci prováděli dohled nad 
pohybem osob u tohoto bytu do odpoledních hodin, kdy se na místo dostavily hlídky OO PČR 
Blansko a SKPV Blansko. Strážníci byli přítomni při prohlídce bytu jako nezúčastněné osoby.  
 
 
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že se u domu na ul. 
Plotní nachází pes neurčité rasy (štěně), o kterého se nikdo nestará. Strážníci se dostavili na 
místo, kde zjistili, že se zde skutečně zmíněný pes nachází a je vyhladovělý. Jelikož pes nebyl 
nijak označen a strážníkům se nepodařil zjistit majitel psa, převezli strážníci psa do 
záchytného kotce MP Adamov a poté byl převezen do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata 
v Blansku.  
 
 
* V dopoledních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že při svozu odpadu 
(papíru) došlo k poškození chodníku na ul. P. Jilemnického, které způsobil vůz provádějící 
svoz. Byla pořízena fotodokumentace a celá věc byla postoupena na SMM MÚ Adamov. 
 
 
* Při pochůzkové činnosti na ul. Opletalova byla provedena kontrola trhovce, při které bylo 
zjištěno, že tento nemá zaplacený poplatek z místa. Jelikož se výše uvedený dopustil 
přestupku dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, 
byla mu uložena bloková pokuta.  
 
 
* V odpoledních hodinách se na služebnu MP Adamov dostavily dvě dívky, které strážníkům 
předaly nalezeného psa neurčité rasy, který se potuloval po Adamově a údajně měl přijít 
z Babic nad Svitavou.  Strážníci nechali místním rozhlasem vyhlásit nalezení tohoto psa a 
dále kontaktovali nejbližší úřady a nalezení psa nahlásili. Jelikož se majitel psa nenašel, byl 
pes umístěn do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku.  
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vedoucí strážník MP Adamov 
 

 
 
 


