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Vybrané události z března 2013 konkrétně: 

 

*Při hlídkové činnosti byla na ul. Komenského nalezena kožená taška, ve které se nacházely, 

mimo osobních dokladů, i cenné věci jako např. digitální fotoaparát. Strážníkům se podařilo 

dopátrat majitele, kterému byl nález předán.  

 

*Hned dvě ,,rvačky“ během jedné noci řešili službukonající strážníci. Prvně před hotelem Pod 

Horkou, kde došlo k napadení mezi čtyřmi osobami, a další napadení přihlížely. Na místě 

zůstal ležet jeden zraněný muž, kterému strážníci přivolali ZZS, provedli ztotožnění osob, 

které byly napadení přítomny, a dále prováděli další opatření potřebné k zajištění místa činu. 

Podobný případ napadení se odehrál i v restauraci ,,Bowling Bar“ na Smetanově náměstí. 

Strážníkům se celý spor podařil uklidnit a vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému zranění 

ani škodě na majetku, byla celá záležitost vyřízena na místě domluvou.     

 

*Strážníci přijali podnět na údajné týrání psa na ul. Osvobození. Při provedeném šetření 

strážníci kontaktovali majitele, který jim sdělil, že pes je již přestárlý a je v péči veterináře, 

který určuje další postup. Stejně tak strážníci kontaktovali veterináře, který jim slova majitele 

potvrdil. Strážníci celou věc uzavřeli s tím, že k týrání zde nedochází.  

 

*Nejen, že strážníci řešili 3 případy krádeže v OD Albert, za které byly uděleny blokové 

pokuty, ale také byli do OD přivoláni z důvodu toho, že se zde nacházel pořezaný mladík. 

Strážníci se dostavili na místo, kde spatřili jim známého mladíka, který byl pořezaný na ruce. 

Na místě se nacházely další osoby, u kterých bylo podezření, že se na mladíkově zranění 

určitou měrou podílely. Strážníci se postarali o to, aby byl mladík ošetřen a na služebnu MP 

Adamov, v souvislosti s tímto jednáním, předvedli několik osob. Další šetření již vedla 

přivolaná hlídka OO PČR Blansko.  

 

*Při hlídkové činnosti na ul. Nádražní si strážníci všimli mladíka, který se krčil u zábradlí 

nadchodu přes železniční trať a toto zábradlí ,,vyzdobil“ nápisem, čímž vyjádřil potřebu na 

sebe upozorňovat a tím poškozovat cizí majetek. Strážníci muže požádali o prokázání 

totožnosti a dále ho, jako osobu podezřelou ze spáchání TČ, omezili na osobní svobodě. Při 

předvádění se strážníci dále přesvědčili, zda mladík nemá u sebe zbraň, při čemž bylo 

zjištěno, že má u sebe ještě několik popisovacích fixů, nádobky s barvou a v neposlední řadě 

krabičku s obsahem připomínající omamnou nebo psychotropní látku (marihuanu). Na místo 

byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, které byl mladík předán k dalšímu opatření.  

 

*K neobvyklé krádeži přivolal strážníky obyvatel bytového domu na ul. Neumannova, který 

strážníkům sdělil, že mu někdo přes noc odcizil dva páry bot, které měl umístěné na společné 

chodbě v panelovém domě. Jelikož měl oznamovatel jisté podezření na skupinku osob, se 

kterou již mluvil, požádali strážníci některé tyto osoby o podání vysvětlení, což mělo za cíl, 

že boty se dohledaly a byly vráceny zpět majiteli.   

 

*Během měsíce března byli strážníci přivoláni ještě ve dvou případech k ,,rvačce“ mezi 

několika osobami v restauračním zařízení. Jednalo se o  restaurační zařízení ,,Masna“ na ul. 

Neumannova a restauraci ,,U Baťáka,, na ul. Hradní. Oba případy zůstaly v šetření MP 

Adamov. 
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