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Vybrané události z února 2011 konkrétně: 

 

*Strážníci byli přivoláni na ul. Pod Horkou, kde docházelo k rušení nočního klidu 

neukázněným chováním obyvatel jednoho z bytů. Jelikož strážníci již takovéto jednání v 

minulosti řešili domluvou, byla tentokrát původci hluku uložena bloková pokuta.  

 

*Několik rozházených odpadkových košů a poničené výkladní skříně na Smetanově náměstí, 

měla na svědomí skupinka podnapilých osob, která se vracela z místního restauračního 

zařízení. Strážníkům se podařilo ustanovit osoby, odpovědné za toto jednání, a celá věc byla 

vyřešena blokovou pokutou a náhradou škody za poškozený majetek města.  

 

*Že i u osob mladších 18 let dochází k vzájemnému napadání se přesvědčili strážníci na ul. 

Komenského, kde jeden z mladíků zazvonil na svého ,,kamaráda,, pod záminkou přátelské 

návštěvy. Když se tento dostavil k vchodovým dveřím, byl napaden úderem do obličeje, který 

mu způsobil tržnou ránu. Mladíkovi bylo doporučeno vyhledat lékařské ošetření a podezření 

ze spáchání přestupku bylo postoupeno správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ 

Adamov.  

 

*O pomoc strážníků požádali majitelé pronajímaného bytu, jehož nájemník porušoval nájemní 

smlouvu a byt obýval neoprávněně. Za těchto okolností provedl majitel bytu násilné otevření 

dveří, avšak za dveřmi bytu se nacházel pes. Strážníci provedli odchyt psa, kterého umístili do 

záchytného kotce a snažili se kontaktovat majitele. Bylo zjištěno, že pes byl v bytě několik 

dní sám a byl vyhladovělý. Strážníci se o psa postarali a předali ho k ošetřování rodinným 

příslušníkům nájemníka. 

 

*Během měsíce února udělili strážníci tři blokové pokuty neukázněným majitelům psů, kteří 

své miláčky venčili v rozporu s obecně závaznou vyhláškou Města Adamova č 1/2004 o 

udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově, v platném znění.  

 

*I v tomto měsíci si převoz na záchytnou stanici vyžádaly dvě osoby, které byly pod vlivem 

alkoholických nápojů takovým způsobem, že sami sebe ohrožovaly na životě.  
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