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Vybrané události z července 2010 konkrétně: 

 

 

*Strážníkům bylo oznámeno, že došlo ke krádeži slunečních brýlí v obchodě na Smetanově 

náměstí. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že brýle odcizil strážníkům dobře známý 

mladík, kterého se jim podařilo dopadnout nedaleko obchodu. Když se mladík dozvěděl, že je 

krádež řešena prostřednictvím strážníků MP Adamov, vrátil odcizený předmět do prodejny. 

To jej však neuchránilo před blokovou pokutou, kterou byl nucen uhradit.  

 

*V nočních hodinách byli strážníci, všímavými sousedy, přivoláni k bytu na ul. Pod Horkou, 

kde docházelo k napadání mezi partnery. Když se strážníci dostavili k výše zmíněnému bytu, 

otevřela jim otřesená paní, která sdělila, že ji fyzicky napadl její přítel. Vzhledem k tomu, že 

přítel byl pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že byl dále pro svoji přítelkyni 

nebezpečný, byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno-Černovice. Projednání 

fyzického napadení mezi partnery (osobami blízkými) je vázáno na podání návrhu 

k projednání přestupku, o čemž byli oba partneři informováni.  

 

*Během měsíce července asistovali strážníci při výjezdech vozů RZS. V prvním případě byli 

strážníci přivoláni na hotel Pod Horkou, kde si jeden z ubytovaných hostů přivodil zranění, 

odmítal transport k ošetření a hrozilo nebezpečí, že dojde k napadení posádky RZS. V druhém 

případě byli strážníci přivoláni na ul. Mírová, ještě před příjezdem RZS, z důvodu vzniku 

určitého druhu záchvatu u jednoho mladíka, který se choval velmi agresivně a napadal svoji 

rodinu. Strážníci mladíka, společně s rodiči, uklidnili a umožnili jeho transport do odborného 

zařízení v Brně.  

 

*Výjezd strážníků si vyžádala i přítomnost dvou opilých osob, které se pohybovaly 

nebezpečně blízko kolejiště u nádraží ČD. Jednalo se o dva muže, kteří si kolejiště vybrali 

jako vhodné místo k odpočinku. Strážníci oba muže z kolejiště vyvedli a postarali se o jejich 

bezpečný návrat domů.     

 

*Strážníci se na nádraží ČD vydali i v pozdějších dnech. Ve zde stojícím vlaku se totiž 

nacházel muž bez platné jízdenky, který odmítal prokázat svoji totožnost a dopustil se 

znečištění vlaku. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a potřebné údaje předali 

pracovníkovi ČD, který měl na zjištění totožnosti právní zájem.      

 

*V odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni na ul. Mírová pro podezření, že se v jednom 

z bytů nachází zemřelý. Provedené šetření napovídalo tomu, že se v bytě již delší dobu 

opravdu nachází muž bez známek života. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko a 

HZS Blansko. Za přítomnosti těchto složek bylo provedeno otevření bytu s následným 

zjištěním, že se v bytě opravdu nachází zemřelý. Strážníci na místě asistovali hlídce OO PČR 

Blansko.  

 

*Příslušníci OO PČR Blansko, společně se strážníky MP Adamov, provedli zadržení osoby, 

která měla být dodána do výkonu trestu odnětí svobody. Zadržení proběhlo v jejím bytě na ul. 

Mírová.  
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