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Vybrané události z května 2009 konkrétně: 
 
* V dopoledních hodinách bylo strážníky, na lesní cestě u ČOV, přistiženo os. vozidlo, jehož 
řidič vjel do míst, kde je vjezd zakázán zákazovou značkou B1 ( zákaz vjezdu všech vozidel ). 
Jelikož se řidič dopustil přestupku dle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů, byla mu uložena bloková pokuta.  
 
* V odpoledních hodinách bylo strážníkem, na parkovišti U kostela, spatřeno popojíždějící os. 
vozidlo. Při zastavení vozidla a provedení nezbytných úkonů vedoucích ke ztotožnění řidiče 
bylo zjištěno, že tento nevlastní řidičské oprávnění. Na místo byla ihned přivolána hlídka OO 
PČR Blansko, které byla celá věc předána.  
 
* Ve večerních hodinách se na služebnu MP Adamov dostavil muž, který strážníkům sdělil, 
že má problémy se svým sousedem, který mu neustále zvoní na domovní zvonek a dělá různé 
jiné schválnosti. Strážníci kontaktovali muže podezřelého z přestupku proti občanskému 
soužití a požádali ho o podání vysvětlení. Jelikož se muž k uvedenému jednání doznal, 
dopustil se přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/90 Sb., 
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Přestupek byl s mužem vyřešen domluvou.  
 
* Ve večerních hodinách byla při hlídkové činnosti na ul. Fibichova spatřena skupinka tří 
cyklistů, kteří jeli za snížené viditelnosti na neosvětlených jízdních kolech takovým 
způsobem, že ohrožovali bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
Strážníci skupinku zastavili, požádali o prokázání totožnosti, a jelikož se cyklisté dopustili 
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 22 odst. 1 
písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, byla jim všem 
uložena bloková pokuta.    
 
* Ve večerních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že u restaurace ,,Oáza“ 
došlo k úmyslnému poškození restauračního zařízení. Strážníci provedli šetření a zjistili, že 
poškození restauračního zařízení má na svědomí mladík, kterého se strážníkům podařilo 
ztotožnit. Jelikož vlastník restauračního zařízení nežádal náhradu škody za poškozený 
majetek, byla mladíkovi uložena bloková pokuta.    
 
* Dne 30.5.2009 se strážníci účastnili oslav MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ, při kterém 
proběhla ukázka technického vybavení městské policie Adamov. Děti byly především 
zvědavé na vybavení nového služebního vozidla, na zařízení pro měření rychlosti vozidel a na 
měřič alkoholu v dechu ( Dräger 6810).  
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