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Vybrané události z června 2014 konkrétně: 

 

*Krádež zboží v OD Albert přivodila muži z Adamova větší nepříjemnosti, než je uložení 

blokové pokuty. Při projednávání samotné krádeže totiž strážníci zjistili, že muž je zároveň 

osobou hledanou PČR a proto byl, po projednání přestupku proti majetku, předán přivolané 

hlídce OO PČR Blansko.  

 

*O nepříjemné zpestření výkonu činnosti zdravotní záchranné služby, která byla přivolána 

k ošetření muže na ul. Mírová, se postaral ,,nahuláč“, který pobíhal kolem sanitního vozu a po 

vozidle házel kameny. Posádka vozu informovala strážníky, kteří vytipovali možného 

hříšníka a vydali se k jeho domu. O tom, že se jedná o onoho ,,nahuláče“ nebylo pochyb, 

jelikož byl spatřen bez oblečení přímo před domem. Spíše než zásah policie potřeboval muž 

lékařskou pomoc a proto byla na místo přivolána společně s PČR i ZZS, která muže převezla 

k hospitalizaci na psychiatrickou léčebnu v Brně.    

 

*Ke smutnému případu přivolali strážníky příslušníci OO PČR Blansko na hotel Pod Horkou, 

kde došlo k úmrtí v hotelovém pokoji. Strážníci přispěli svou osobní znalostí prostředí a byli 

přítomni při provedených úkonech i zapečetění bytu.  

 

*Hned tři dopravní nehody za měsíc se odehrály ve městě Adamově nebo v jeho těsné 

blízkosti. První nehodou byl pád cyklisty, zřejmě bez cizího zavinění, v úseku mezi 

Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. Cyklista utrpěl zranění v oblasti hlavy, kvůli kterému 

byl převezen k ošetření. Další nehodou byl střet osobního vozidla se zvěří, konkrétně se 

srnou, která na místě uhynula. Nehoda se stala při cestě z Adamova na Útěchov. Poslední 

nehoda se stala na ul. Komenského a byla řekněme kuriózní. Vozidlo, které jeho majitel 

opravoval na k tomu určeném nájezdu, nekontrolovatelně sjelo a poškodilo rozvaděč elektřiny 

i nedalekou garáž. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. U všech dopravních nehod strážníci 

v případě potřeby usměrňovali provoz a prováděli další úkony s tím spojené do doby, než se 

na místo dostavila hlídka PČR Blansko.  

 

*Jinou možnost, než udělení blokové pokuty, nedali strážníkům mladíci, kteří i přes 

upozornění konzumovali alkohol na místě, kde je konzumace alkoholu zakázána vyhláškou 

města č. 3/2010, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Doufejme 

jen, že je od dalšího porušování vyhlášky města tato pokuta odradí.  
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