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Vybrané události ze září 2013 konkrétně: 

 

*V pokročilých nočních hodinách upoutala pozornost strážníků žena, která se snažila dostat 

do bytového domu přes uzavřené dveře. Žena za dveře tahala a k překonání překážky, která ji 

dělila od jejího ,,údajného“ bytu, neváhala použít ani kopy. Když strážníci se ženou navázali 

konverzaci, zjistili, že je značně posilněna alkoholem a nemá klíče od bytu. Strážníci se ženě 

snažili pomoci přivoláním některého rodinného příslušníka nebo kamaráda, který by se o ni 

postaral, ale nezdařilo se.  Strážníci ženu upozornili, ať upustí od protiprávního jednání, 

přestane poškozovat cizí majetek a počká na svého přítele, který se měl, podle jejich slov, 

zanedlouho dostavit. Strážníci ženu monitorovali, a když se znovu pustila do poškozování 

cizího majetku, byla strážníky převezena k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.   

 

* Neuplynul ani měsíc od doby, co strážníci prováděli zákrok k zadržení pachatelů vloupání 

do areálu firmy OSZ, s.r.o. a už museli na tomtéž místě zasahovat znovu. Strážníkům bylo 

oznámeno, že v areálu firmy je detekován pohyb osob. Strážníci se ihned dostavili na místo, 

kde provedli kontrolu okolí a po příjezdu majitele i vnitřních prostor firmy. Jelikož bylo 

podezření, že se pachatel stále nachází uvnitř, strážníci celý objekt zajistili tak, aby nemohl 

uniknout a vyčkali na příjezd policejního psovoda a hlídky OO PČR Blansko. Za použití 

policejního psa byl zanedlouho nalezen pachatel. V blízkosti objektu se dále nacházela dívka, 

která svou přítomnost na místě musela vysvětlit.  

 

*Ležícího muže, za vstupní brankou k rodinnému domu na ul. Plotní, oznámil strážníkům 

všímavý občan Adamova. Strážníci již téhož dne s mužem komunikovali a věděli, že popíjí 

alkoholické nápoje i přes to, že je má z důvodu medikace zakázané. Muž si domluvu strážníků 

nebral k srdci, což vedlo k tomu, že se ocitnul v takřka bezvládném stavu před svým domem. 

Strážníci muži poskytli prvotní ošetření a na místo přivolali ZZS, která ho převezla 

k hospitalizaci. 

 

*Během měsíce září řešili strážníci hned několik případů krádeží v obchodních domech. Tyto 

krádeže měli na svědomí spoluobčané, se kterými se strážníci nepotkali poprvé. Jednalo se asi 

o osm případů. Některé případy vyřešili strážníci na místě v rámci blokového řízení a 

vrácením ukradeného zboží. Další případy strážníci postoupili správnímu orgánu pro 

projednávání přestupků MěÚ Adamov.   

 

 

Chtěl bych upozornit občany Adamova na množící se krádeže. Pachatelé se, většinou za 

použití násilí, dostávají do sklepních prostor, kde berou takřka vše - zejména jízdní 

kola!! Tímto Vás žádám, abyste nedávali příležitost lapkům a ve společných a jiných 

snadno dostupných prostorách si jakékoliv cenné věci neponechávali. Strážníci i 

příslušníci OO PČR Blansko se tomuto protiprávnímu jednání intenzivně věnují. Pokud 

bystě měli jakékoliv podezření na uvedené jednání, neváhejte se kdykoliv obrátit na 

strážníky MP Adamov nebo na linku 158.  
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