
INFORMACE ZE 

SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události ze srpna a září 2014 konkrétně: 

 

*Všímavým občanem města bylo oznámeno, že na ul. Neumannova, směrem ke hřbitovu, leží 

na zemi muž. Když se strážníci dostavili na místo, již se zde nacházel další občan města, který 

na místo přivolal ZZS a snažil se zjistit jeho zdravotní stav. Strážníkům se podařilo muže 

probudit a po příjezdu vozidla ZZS bylo zřejmé, že mimo intoxikaci alkoholem netrpí žádným 

zraněním. Muž byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice 

k vystřízlivění.  

 

*Mladíka, který byl osobou v pátrání, zadrželi strážníci v jeho domě zanedlouho potom, co 

utekl z nařízeného léčení v odborném pracovišti Brno – Černovice. Mladík se strážníky 

spolupracoval a vyčkal s nimi na místě do příjezdu příslušníků OO PČR Blansko.       

 

*Ve večerních hodinách obdrželi strážníci žádost od OO PČR Blansko o prověření volání o 

pomoc vycházejícího z bytu na ul. Sadová. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde 

zkontaktovali uživatelku bytu, která se schovávala u sousedky v patře. Jmenovaná sdělila, že 

v bytě se nachází její přítel, který ji fyzicky napadá. Strážníci sešli k bytu, kde provedli jeho 

kontrolu a uvnitř nalezli muže pod vlivem alkoholu. Jelikož muž vniknul do bytu 

neoprávněně, vyzvali ho strážníci, aby byt opustil a doprovodili ho před dům, kam se 

dostavila hlídka OO PČR Blansko. Strážníci byli dále nápomocni při prováděném šetření.            

   

*K rušení nočního klidu byli strážníci přivoláni na ul. Sadová, kde v jednom z bytů probíhala 

čilá zábava i přes pokročilou noční hodinu. Strážníkům otevřel muž polské národnosti pod 

vlivem alkoholu. V bytě se dále nacházely dvě ženy a malé dítě. Z bytu hrála hlasitá hudba, 

která rušila všechny spolubydlící. Při projednávání přestupkového jednání se strážníci dále 

zaměřili na nezletilé dítě, které by již touto dobou mělo dávno spát, ale přes hluk v bytě, který 

měl na svědomí zejména muž, nebyl jeho spánek možný. Muž byl v bytě jen na návštěvě, a 

proto byt dobrovolně opustil, aby došlo k obnovení nočního klidu. V bytě sice klid nastal, ale 

mladík rozhodně nehodlal přestat ve svém chování a i před bytovým domem pokračoval 

v jednání narušující veřejný pořádek a pod vlivem alkoholu nekontroloval své chování. 

Strážníci jej převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice.  

 

*Hned ve dvou případech museli strážníci provést odchyt volně se pohybujícího psa, který byl 

poté převezen do útulku pro opouštěná a toulavá zvířata v Blansku. V obou případech si psa 

vyzvednul sám majitel, kterému psí kamarád nedopatřením utekl.   

 

*Nebezpečně vyvrácený strom nahlásil strážníkům občan Adamova, který procházel po lávce 

pro pěší z ul. Nádražní na ul. Osvobození. Když strážníci přijeli na místo, vyhodnotili situaci 

jako krizovou a kontaktovali HZS Blansko zejména proto, že strom byl vyvrácený přes koryto 

řeky a v Adamově byl vyhlášený povodňový stav. Na místo se dostavila JSDH Adamov a 

HZS Blansko, kteří provedli jeho odstranění.   

  

*Matka přivolala strážníky na ul. Sadová z obavy ze svého syna, který přišel domů pod 

vlivem alkoholu a choval se agresivně. Když se strážníci dostavili k bytu, již zastihli syna 

před domem. Na první pohled bylo zřejmé, že je zraněný, v obličeji a na hlavě měl několik 

krvácejících ran a stěžoval si na bolest nohy. Strážníci na místo ihned přivolali ZZS a muži 

poskytli první pomoc. Když si ZZS převzala muže k transportu na ošetření, vydali se strážníci 

do bytu k matce jmenovaného, aby zjistili, co se stalo. V bytě se nacházely další osoby, které 

měly přímou účast na popisované události. Strážníci na místě zajistili potřebné důkazy, 

svědky a podezření ze spáchání trestného činu postoupili k prošetření na OO PČR Blansko.   
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