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Vybrané události z října 2015 konkrétně: 

 

 Ve večerních hodinách byli strážníci přivolání na ul. Sadová, kde se jeden muž, pod 

vlivem alkoholu, nepohodl se svojí partnerkou. Svoji zlost si vylil na dveřích od výtahu 

v bytovém domě, které poškodil. Poté se odebral dále do města, kde vzbuzoval veřejné 

pohoršení. Strážníci jeho konání monitorovali a snažili se ho usměrnit tak, aby zanechal svého 

protiprávního jednání. Když všechny snahy o vstřícné jednání ze strany strážníků nezabraly a 

jmenovaný i přes výzvy pokračoval v jednání narušující veřejný pořádek, byly proti němu 

použity donucovací prostředky a poté byl předán přivolané hlídce OO PČR Blansko. 

Jmenovaný bude muset podat vysvětlení správnímu orgánu pro projednávání přestupků a 

uhradit způsobenou škodu.             

 

 Hned u dvou případů protékající vody z bytu do bytu asistovali strážníci během jednoho 

dne. V obou případech byli strážníci nápomocni při kontaktování majitele bytu a sjednání 

nápravy tak, aby již nedocházelo k poškozování majetku.   

 

 V měsíci říjnu provedli strážníci odchyt dvou psů, kteří se volně pohybovali po území 

města Adamova a jejich majitelé tak porušili vyhlášku města Adamova č. 4/2012, o udržování 

čistoty a pořádku ve městě Adamově. První pejsek putoval ihned po odchytu k majiteli, který 

byl strážníkům z místní znalosti znám a druhý našel krátkodobý domov v útulku pro opuštěná 

a toulavá zvířata v Blansku, kam si ho v dalších dnech přijel vyzvednout jeho páníček. 

V obou případech byla majitelům uložena bloková pokuta. 

  

 V odpoledních hodinách byli strážníci upozorněni na nevhodné chování staršího muže na 

ul. Sadová, který pod vlivem alkoholu obtěžoval hosty restaurace. Když strážníci muže 

nalezli, šokovalo je i jeho hrubé jednání vůči okolo procházejícím dětem a proto jej ihned 

vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení, při čemž je stihnul titulovat urážlivými 

výroky a dopustil se hned několika přestupků. K muži byla přivolána ZZS ke zhodnocení jeho 

zdravotního stavu a jelikož byl ve svém stavu sám pro sebe a zejména pro okolí nebezpečný, 

převezli ho strážníci k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno - Černovice, kde 

mohl přemýšlet o svém chování.     

 

 V měsíci říjnu strážníci dále řešili krádež v OD Albert. Prověřovali oznámení o tzv. 

podomním prodeji, kdy nalezli podezřelé osoby a kontrolovali jejich činnost do té doby, než 

opustily území města Adamova. Projednávali dva případy rušení nočního klidu podnapilou 

mládeží vracející se z restauračního zařízení. Ve spolupráci s OO PČR Blansko prověřovali 

podezření ze spáchání TČ výtržnictví a byli nápomocni při předvádění osoby.     
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