
 

INFORMACE ZE 

SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události z července 2013 konkrétně: 

 

*Strážníkům bylo oznámeno, že se ve městě Adamově zřejmě nachází muž, který utekl 

z nemocnice a mohl by být v ohrožení života. Strážníci ho vyhledali a na místo přivolali 

hlídku OO PČR Blansko, která si muže převzala k dalšímu opatření.       

 

*Z místní čerpací stanice odjel muž, který neuhradil načerpané pohonné hmoty. Strážníkům to 

oznámila obsluha čerpací stanice. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že muž opomněl 

zaplatit z nedbalosti. Po upozornění strážníků vše napravil a pohonné hmoty uhradil.  

 

*O pomoc strážníky požádali rodiče mladíka, u kterého se zhoršilo psychické onemocnění. 

Ničil věci kolem sebe a ohrožoval okolí. Strážníci se dostavili na místo, kde mladíka za 

použití hmatů a chvatů znehybnili, přiložili pouta a vyčkali do příjezdu ZZS. Za asistence 

strážníků byl mladík převezen k hospitalizaci do specializovaného zařízení. 

 

*Při noční hlídkové činnosti spatřili strážníci na ul. Nádražní olejovou skvrnu, která 

pokrývala několik metrů komunikace. Strážníci na místě usměrňovali provoz a k odstranění 

oleje si vyžádali příjezd HZS Blansko.  

 

*Hned několik oznámení, se stejným obsahem, přijímali strážníci během svých služeb. 

Oznamovatelé shodně uváděli, že se jim nelíbí činnost přistěhovaného páru na ul. P. 

Jilemnického, který se neustále přebírá v odpadcích, vzbuzuje veřejné pohoršení, hlučí na 

ulicích a slovně napadá ostatní kolemjdoucí. Když se strážníci uvedenému páru věnovali a 

nápravu nezpůsobila ani domluva, přistoupili k udělování blokových pokut a dále na MěÚ 

Adamov postoupili oznámení o podezření z přestupku.  

 

*Nestandardní chování ke svému čtyřnohému kamarádovi oznámila strážníkům pozorná 

obyvatelka Adamova, která na ul. Dvořákova spatřila psa zavřeného v os. vozidle. Když se 

strážníci dostavili na místo, skutečně se zde nacházel pes drobného vzrůstu, který byl 

uzavřený v prostoru vozidla. Pes měl sice pootevřená okénka, ale vozidlo se nacházelo na 

slunném místě, kde se teplota pohybovala kolem 29°C. Strážníkům se podařilo kontaktovat 

majitele, který bohužel neviděl nic špatného na svém chování a domluvy strážníků, aby se již 

takové jednání neopakovalo, vůbec nebral v potaz. Proto strážníci, aby předešli podobnému 

jednání, celou záležitost oznámili příslušnému správnímu orgánu jako podezření z porušení 

zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

 

*Sousedka hluchoněmé obyvatelky bytového domu kontaktovala strážníky, aby je požádala o 

pomoc při otevření bytu. Hluchoněmá žena se totiž nemohla dozvonit na svého stejně 

hendikepovaného přítele, který zapomněl klíče ve dveřích a vznikla tak obava o jeho zdraví. 

Strážníci věc prověřili a požádali o otevření bytu JSDH Adamov a HZS Blansko. Byt byl poté 

předán k užívání šťastné hluchoněmé ženě, jejíž manžel jen usnul a zapomněl vytáhnout klíče 

ze dveří.  
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