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Vybrané události ze září 2011 konkrétně: 

 

*Na služebnu MP Adamov se dostavil mladík, který sdělil, že byl napaden jemu známou osobou. 

Mladík byl odeslán k lékařskému ošetření a dále bylo provedeno šetření ke zjištění případných svědků 

incidentu. Celá věc zůstala v šetření strážníků MP Adamov jako podezření ze spáchání přestupku proti 

občanskému soužití.    

 

*Strážníkům bylo telefonicky oznámeno, že se na Ptačině pohybuje muž, který má za pasem 

pistoli. Strážníci provedli pátrání po muži udaného popisu, kterého nalezli před restaurací 

,,Masna“. Strážníci muže vyzvali k vydání zbraně, což učinil. Bylo zjištěno, že se jedná o tzv. 

plynovou pistoli. I přes toto zjištění strážníci prověřili totožnosti muže a dále kontrolovali 

jeho pohyb po městě až do doby, než opustil Adamov.  
 

*Během pochůzkové činnosti na ul. Sadová byl spatřen volně se pohybující pes, který byl strážníky 

odchycen a převezen na služebnu MP Adamov. Na služebně byl kontaktován majitel psa, který si 

svého čtyřnohého kamaráda vyzvedl a od strážníků si vysloužil pouze domluvu s tím, že další takové 

jednání bude ohodnoceno vyšší blokovou pokutou.       

 

*O pomoc strážníků žádali telefonicky obyvatelé panelového domu na ul. P. Jilemnického, kde bylo 

podezření, že v jednom z bytů hoří. Strážníci se tedy ihned dostavili na místo, kde vyzkoušeli hlasitým 

voláním a boucháním na dveře probudit majitele, který zřejmě usnul při poslechu hudby. Jelikož 

majitel otevřel, ustoupili strážníci od násilného otevření dveří. Ihned, jak majitel bytu otevřel, strážníci 

jej doprovodili z bytu na chodbu a za pomoci hasicího přístroje, který si s sebou přinesli ze služebního 

vozidla, uhasili požár v bytě. Hořela zde skříňka nad plynovým sporákem a spálené maso na pánvi. 

Muži bylo poskytnuto prvotní ošetření, zejména byl zjištěn zdravotní stav a na místo byla přivolána 

ZZS pro převoz muže, který byl z události otřesený a dále byla přivolána JSDH Adamov a HZS 

Blansko pro ohledání místa požáru a vyloučení dalšího šíření.        
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