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SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události z června 2013 konkrétně: 

 

*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci osoby, které se pohybovaly po městě Adamově a 

nabízely zde služby nejmenované společnosti. Osoby byly strážníky upozorněny, že toto 

jednání je v rozporu s nařízením města Adamova č. 1/2013 a ať svého jednání zanechají. 

Další pochůzkovou činností strážníci zjistili, že osoby ve své činnosti dále pokračují, proto 

byly vyzvány k prokázání totožnosti. Na místě byly provedeny další nezbytné úkony ke 

zjištění skutečného stavu věci a zajištění svědků události. Všechny zjištěné informace byly 

předány ke správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov, pro podezření ze 

spáchání přestupku.     

 

*Nemilé překvapení čekalo strážníky při prověřování oznámení o štěkotu a naříkání psa 

v kanálu za ZŠ Komenského. Při otevření víka od kanálu spatřili strážníci zuboženého psa, 

kterého ihned vyprostili. Psovi bylo poskytnuto veterinární ošetření a dále byl převezen do 

útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku. Jelikož bylo zřejmé, že pejsek se do kanálu 

nemohl dostat sám, bylo zároveň oznámeno OO PČR Blansko podezření ze spáchání 

trestného činu týrání zvířete. Strážníci předali OO PČR Blansko všechny zjištěné informace o 

jeho majiteli a možné osobě pachatele.  

 

*Velkou ránu a řinčení skla uslyšela obyvatelka Adamova na ul. Družstevní a proto neváhala 

kontaktovat strážníky MP Adamov. Jelikož byla schopná uvést i dobrý popis muže, který od 

rozbité výplně dveří odcházel, podařilo se ho strážníkům dostihnout na nádraží ČD. Muž se 

samozřejmě k činu nepřiznal, avšak svědectví oznamovatelky a drobná zranění na rukou 

muže, to vše bylo pádným důkazem pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. 

Strážníci muže vyzvali k provedení dechové zkoušky s naměřeným výsledkem 2,66 promile 

alkoholu v dechu. Po zvážení všech výše uvedených skutečností byl muž převezen 

k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice a dále se ze svého 

jednání bude zpovídat správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.  

 

*Mimo výše uvedený případ se strážníci na protialkoholní záchytnou stanici vydali ještě 

dvakrát. V prvním případě se ženou, která ležela na ul. Fibichova a nebyla schopná 

komunikace. V dechu jí byla naměřena hodnota 2,46 promile alkoholu. Ve druhém případě 

také se ženou, která vzbuzovala veřejné pohoršení a obtěžovala ostatní spoluobčany na ul. P. 

Jilemnického. V dechu jí byla naměřena hodnota 3,02 promile alkoholu.    

 

*Nebezpečně vyhlížející plechové barely s neznámou látkou spatřili strážníci při hlídkové 

činnosti poblíž čističky odpadních vod v Adamově. Z jednoho z barelů již neznámá látka 

unikala. Strážníci místo zajistili proti vstupu nepovolaných osob a přivolali HZS Blansko. 

Příslušníci HZS provedli sanaci poškozené zeminy a odstranění plechových barelů za pomoci 

firmy GAMA J+P, s.r.o..  

 

*Během měsíce června byl proveden odchyt dvou volně se pohybujících psů. Jeden byl 

vrácen svému majiteli, po udělení pokuty za porušení vyhlášky města Adamova, a druhý byl 

převezen do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku. Dále strážníci spolupracovali 

s JSDH Adamov a HZS Blansko při likvidaci včelího roje, který se usídlil ve střeše rodinného 

domu a při úniku plynu na ul. Osvobození. 
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