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Vybrané události z ledna 2013 konkrétně: 

 

*V nočních hodinách přijali strážníci oznámení o rušení nočního klidu, které měla na svědomí 

dvojice bydlící v bytovém domě na ul. P. Jilemnického. Dvojice si neuvědomovala, že už je 

,,pokročilá noční hodina“ a bavila se v bytě poslechem hudby, kterou dopřávala i svým 

sousedům. Strážníci nejdříve oba upozornili na rušení nočního klidu a vyzvali je k nápravě 

svého jednání. Na místo byla přivolána i ZZS ke zhodnocení jejich zdravotního stavu. Jelikož, 

i přes výzvu strážníků, docházelo dále k rušení nočního klidu, vyřešili strážníci celou věc 

blokovou pokutou a dále monitorovali prostor do doby, než se celá situace uklidnila.   

 

*O součinnost s revizorem ČD, který zadržel dva černé pasažéry, byli strážníci požádáni 

operačním stálé služby PČR Brno. Strážníci se dostavili na nádraží ČD, kde na ně čekal 

revizor spolu se dvěma muži, kteří nemohli prokázat svoji totožnost a neměli platný lístek. 

Strážníci provedli ověření totožnosti mužů a poté ji předali revizorovi jako osobě, která má na 

zjištění totožnosti právní zájem.  

 

*K vyčerpanému a zmatenému muflonovi přivolal strážníky pohotový občan, který měl o toto 

krásné zvíře strach. Strážníci zjistili, že muflon uvízl na břehu řeky, ze kterého se nemohl sám 

dostat. Strážníci zvíře postupně navedli do míst, kde mohl řeku přebrodit a dále ho pozorovali 

až do jeho bezpečného návratu zpět do lesa.  

 

*K dalšímu bezmocnému zvířeti si již strážníci přivolali na pomoc veterinárního pracovníka, 

který jim pomohl vyprostit zaklíněnou srnu z brány. Tato se, dle vyjádření občanů, v bráně 

nacházela již několik hodin a sama se nebyla schopná osvobodit. Strážníkům se, za pomoci 

veterináře, podařilo srnu bezpečně vyprostit a vypustit zpět do lesa.  

 

*Případem neúcty k cizímu majetku se strážníci zabývali na ul. Sadová, kde jim bylo 

nahlášeno tzv. ,,posprejování“ několika vrat garáží. Na místě bylo zjištěno, že sprej na vratech 

je čerstvý a tak se strážníci vydali pátrat do okolí. Nedaleko místa se strážníkům podařilo 

zadržet dva mladíky, u kterých byl nalezen sprej. Jelikož bylo zřejmé, že mladíci jsou zároveň 

pachateli trestného činu, kontaktovali strážníci hlídku OO PČR Blansko a vyčkali do jejich 

příjezdu. Po příjezdu hlídky byli strážníci nápomocni při provádění ohledání místa a jeho 

dokumentace. Při prováděných úkonech se mladíci dále doznali k tomu, že podobně vyzdobili 

i některá místa v nedalekých Jedovnicích. Věc si dále převzala hlídka OO PČR Blansko.   

 

*Během měsíce ledna provedli strážníci, hned ve třech případech, odchyt volně se 

pohybujícího psa. Dva z těchto čtyřnohých mazlíčků byli vráceni zpět majiteli a jeden putoval 

do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata. Strážníci také zadrželi dva pachatele krádeže v OD 

Albert, kterým byla udělena bloková pokuta.  

 

Rád bych upozornil občany, že již byly uděleny první blokové pokuty za nerespektování 

nového znění vyhlášky č. 4/2012, čl. 8. upravující pohyb psů na veřejném prostranství. 

Prosíme občany o její dodržování.       
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