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Vybrané události z února 2010 konkrétně: 

 

 

*Ve večerních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno dozorčím OO PČR Blansko, 

že na ul. Hybešova se nachází muž v silně podnapilém stavu. Když se strážníci dostavili na 

místo, spatřili muže, kterého se již snažili probrat kolemjdoucí občané. Strážníci dotyčného 

vyzvali k prokázání totožnosti, což byl úkon velmi obtížný, jelikož jen velmi těžko 

komunikoval s okolím. Muž byl převezen na služebnu MP Adamov, kde strážníci zjistili, že 

se jedná o osobu, po které je vyhlášeno pátrání. Strážníci vyrozuměli OO PČR Blansko a 

vyčkali do příjezdu hlídky, které byl jmenovaný předán k dalšímu opatření.  

 

*V odpoledních hodinách, při hlídkové činnosti na Smetanově nám., spatřili strážníci na zemi 

ležícího muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že byl sám pro sebe 

nebezpečný a dále vzbuzoval veřejné pohoršení různě znečištěným oděvem. Po přistoupení 

blíže strážníci zjistili, že se jedná o jim dobře známého pána, který byl již několikrát důvodem 

jejich výjezdu. Hříšník putoval služebním vozidlem na protialkoholní záchytnou stanici Brno 

– Černovice. 

 

*Strážníci byli požádáni OO PČR Blansko o součinnost při zadržení hledané osoby. Jednalo 

se o muže, který se zdržoval na území města Adamova. Strážníkům se podařilo zjistit, že 

hledaný přespává v bývalém vojenském bunkru v přilehlých lesích, kde jej strážníci také 

nalezli. Muž byl strážníky předveden na OO PČR Blansko a předán k dalšímu opatření.   

 

*V odpoledních hodinách si pomoc strážníků MP Adamov vyžádal revizor ČD, když měl 

problémy s cestujícím, který nevlastnil platnou jízdenku na vlak a odmítal prokázat svoji 

totožnost. Strážníci vyzvali muže k prokázání totožnosti a zjištěné osobní údaje předaly 

revizorovy ČD, který má na zjištění totožnosti právní zájem. Dále byl i revizor ČD požádán o 

prokázání totožnosti tak, jak to strážníkům ukládá zákon o obecní policii. Strážníci vyčkali na 

místě do doby, než revizor ČD vyřešil ,,jízdu na černo“ a poté pokračovali v další činnosti.   

 

*V průběhu měsíce února poskytovali strážníci součinnost OO PČR Blansko při domovní 

prohlídce bytu na ul. Sadová. Strážníci zde figurovali zejména jako nezúčastněné osoby.  

 

*V měsíci únoru řešili strážníci jeden případ poškození os. vozidla politím neznámou látkou 

(zřejmě syntetickou barvou) a jeden případ prořezání pneumatik u zaparkovaného os. vozidla.  
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