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Vybrané události z prosince 2012 konkrétně: 

 

 

* Strážníci byli požádání operačním stálé služby PČR Brno o prověření oznámení o zraněném 

muži nacházejícím se v prostoru před restaurací na Smetanově náměstí. Když se strážníci 

dostavili na místo, spatřili na zemi ležet muže, který měl tržnou ránu na hlavě. Dechovou 

zkouškou bylo zjištěno, že je muž pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána ZZS pro 

zhodnocení jeho zdravotního stavu, dále byli na místě zajištěni svědci, jelikož bylo podezření, 

že si muž zranění nezpůsobil sám. Celá věc byla předána OO PČR Blansko k dalšímu šetření.   

 

* K volně se pohybujícímu a zle vyhlížejícímu psovi byli strážníci přivoláni na ul. P. 

Jilemnického. Strážníci na místě kontaktovali přímo jeho majitele, který si svého mazlíčka, za 

pomoci strážníků, odchytil. 

 

* O tom, že osoby pod vlivem alkoholu jsou v mnoha případech slovně či fyzicky agresivní se 

přesvědčil provozovatel restaurace na Smetanově náměstí. Jeden z hostů strčil do vchodových 

dveří tak silně, že je otevřel přes jejich maximální možnou hranici a tím je poškodil. Na jeho 

jednání měl vliv zřejmě i fakt, že těsně před touto událostí se v restauraci pohádal s několika 

hosty. Strážníci celou věc zadokumentovali, zajistili svědky a předali k došetření OO PČR 

Blansko.  

 

* Pozornost strážníků i obyvatel Adamova na sebe přilákala skupinka podnapilých a hlučných 

osob, které nastoupily do osobního vozidla a vyjely ze Smetanova nám. na sídliště Ptačina. 

Strážníci se ihned vydali pronásledovat uvedené vozidlo, jehož řidiče vyzvali k zastavení a 

dále k provedení dechové zkoušky, čímž bylo zjištěno, že je pod vlivem alkoholu. Na místo 

byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, která si celou věc převzala k dalšímu opatření.   

 

*Během měsíce prosince se strážníci, jako i v jiných měsících, zaměřovali na dodržování 

obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 4/2012, o udržování čistoty a pořádku ve 

městě Adamově, zejména v souvislosti s pohybem psů na veřejném prostranství. Bylo 

zjištěno, že mnoho majitelů nezná přesný text vyhlášky a tak se strážníci snažili působit 

zejména preventivně a apelovat na to, aby majitelé psů tuto vyhlášku respektovali. 

V nadcházejících měsících již bude přistoupeno k udělování blokových pokut za 

nedodržování pravidel pro pohyb psů. Děkujeme za pochopení. 
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