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Vybrané události z března 2011 konkrétně: 

 

*Jiţ opakovaně zasílala neznámá ţena stráţníkům SMS zprávy, ve kterých vyhroţovala sebevraţdou. 

Stráţníci celou věc vyhodnotili jako nebezpečnou a s pomocí příslušníků PČR vysledovali místo, kde 

se osoba nachází. Tato byla stráţníky předvedena na sluţebnu MP Adamov, kde jí byla přivolána 

RZS, která dotyčnou převezla na odborné vyšetření a hospitalizaci.  

 

*Ani tento měsíc se neobešel bez návštěvy záchytné stanice v Brně, na kterou museli stráţníci převést 

muţe, který se ,,povaloval,, na ulici a nebyl schopen samostatné chůze. 

 

*Stráţníci předali šťastným majitelům psa odchyceného prostřednictvím JSDH Adamov a HZS Brno 

v lesích blízko Adamova. Jelikoţ se pes pohřešoval několik měsíců a majitelka o ztrátě informovala i 

sráţníky MP Adamov, bylo jiţ jen formalitou její zkontaktování a předání spokojeného čtyřnohého 

přítele.  

 

*Stráţníci byli nuceni nařídit odtah vozidla, které tvořilo překáţku silničního provozu takovým 

způsobem a na takovém místě, ţe obyvatelé bytového domu se ráno nemohli dopravit do zaměstnání. 

Cestu jim tedy uvolnila aţ přivolaná odtahová sluţba.  

 

*Úspěchem skončilo přijaté oznámení, ve kterém se stráţníci dozvěděli o vloupání do vozidla, během 

kterého bylo odcizeno několik věcí - zejména přenosný počítač. Stráţníci provedli pátrání po městě a 

podařilo se jim, dle zjištěných indicií, dopadnou skupinku osob, u které byl odcizený počítač nalezen. 

Stráţníci osoby zadrţeli a na místo přivolali hlídku OO PČR Blansko, které byla celá věc předána. 

Nalezený počítač byl vrácen zpět svému majiteli.   

 

*Během hlídkové činnosti byla na nádraţí ČD spatřena ţena, u které se prověřením totoţnosti zjistilo, 

ţe se jedná o osobu hledanou PČR. Ţena byla ihned zadrţena a předána hlídce OO PČR Blansko. 

Stejným způsobem byl zadrţen mladík z Adamova, o kterém stráţníci věděli, ţe je osobou hledanou 

PČR. I tento byl předán hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.   

 

*Vysokou pokutu si od stráţníků vyslouţil muţ, který byl dopaden při vylepování plakátů v rozporu 

s vyhláškou města.  

 

*Stráţníci byli přivoláni na ul. Fibichova, kde bylo podezření, ţe se v bytě nachází zemřelý. 

Provedeným šetřením v okolí a v místních restauracích bylo podezření potvrzeno. Stráţníci proto 

vyčkali na místě do příjezdu HZS a hlídky OO PČR Blansko, za jejichţ přítomnosti byl byt otevřen. 

V bytě byl nalezen muţ, bez známek ţivota.     

 

*Sluţbukonajícím stráţníkům bylo nahlášeno podezřelé chování jednoho neznámého muţe, který ve 

městě sháněl pneuservis. Stráţníci ihned provedli pátrání po této osobě a nalezli opuštěné vozidlo, 

kterým měl přijet neznámý muţ. Šetřením ve spolupráci s OP Bílovice nad Svitavou a OO PČR 

Blansko bylo zjištěno, ţe vozidlo bylo odcizeno z  Bílovic nad Svitavou spolu s dalšími cennostmi. 

Vozidlo bylo zajištěno a celá věc byla předána PČR k dalšímu šetření.  

 

Kvůli narůstající trestné činnosti majetkové povahy vyzýváme občany k ostražitosti ke 

svému i jinému majetku. Při jakýchkoliv pochybnostech ohledně chování nebo pohybu 

neznámých osob neváhejte kontaktovat strážníky MP Adamov na telefonních číslech: 

602 515 387 (ve službě) nebo 773 990 123 (pro radu mimo službu). 
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