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SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události z dubna 2010 konkrétně: 

 

*Strážníkům bylo telefonicky oznámeno, že na ul. Komenského v ranních hodinách došlo 

k uražení madla vstupních dveří. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že uražení  madla 

vstupních dveří má na svědomí muž, který byl vyzván, aby se dostavil na služebnu MP 

Adamov k podání vysvětlení.  Věc zůstává dále v šetření MP Adamov.   

 

*V nočních hodinách byl na ul. Ronovská spatřen mladík, který jevil známky opilosti. 

Strážníci zjistili, že se jedná o jim dobře známého mladíka, u kterého provedli orientační 

dechovou zkoušku, která byla  pozitivní – 1,28 promile alkoholu. Mladík byl předán 

rodinným příslušníkům. 

  

*Při hlídkové činnosti v prostoru ČOV bylo v nočních hodinách spatřeno osobní vozidlo, ve 

kterém se nacházely dvě osoby. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se ve vozidle nachází 

páčidlo, kleště a kanystr. Také jedna  z osob byla v minulosti řešena za trestnou činnost PČR. 

Strážníci monitorovali pohyb vozidla až do doby,  kdy opustilo katastr města Adamova.    

 

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

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

a dále vzbuzoval veřejné pohoršení. Hříšník putoval na protialkoholní záchytnou stanici   

Brno-Černovice.   

 

*Strážníci v měsíci dubnu asistovali při otevírání bytu na ul. Sadová a na ul. Petra 

Jilemnického. Na ul. Sadová došlo k otevírání bytu z důvodu zabouchnutí vchodových dveří a 

ponechání klíčů v zámku. Na ul. Petra Jilemnického bylo podezření, že se v bytě nachází 

mrtvý muž. Podezření se bohužel potvrdilo a po otevření bytu byl uvnitř nalezen muž bez 

známek života, celá událost byla předána PČR Blansko.  

 

*Ve večerních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Komenského došlo k rodinné 

hádce mezi synem a matkou. Šetřením na místě bylo zjištěno, že syn svoji matku hrubě uráží 

a týrá několik let. Strážníci přivolali PČR Blansko a celou událost jim popsali a předali 

k dalšímu šetření.  

 

*Strážníkům bylo telefonicky oznámeno, že na ul. Osvobození došlo k vykradení dílny, kdy 

došlo k odcizení dvou motorových pil a dalších věcí z vybavení dílny. Šetřením strážníků 

byly tyto odcizené věci nalezeny a celá věc byla předána PČR Blansko. 

 

*Strážníci také přijali oznámení, kdy na ul. Údolní došlo k vykradení uzamčených sklepních 

prostor. Zde došlo k odcizení dvou jízdních kol. Celá věc byla předána PČR Blansko. 

 

*V měsíci dubnu řešili strážníci 10 přestupků v dopravě. Dále prováděli měření rychlosti na 

území města Adamova samostatně a také ve spolupráci s PČR Blansko.   

 

 

                                   

                                                                                                          

                                                                                                            Tichý Radek 

zástupce vedoucího strážníka MP Adamov 


