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Vybrané události z ledna 2018 konkrétně: 

 

 

*Strážníci byli informováni dozorčím OO PČR Blansko o zraněném muži, který by se měl 

nacházet na Smetanově nám. Na místo již vyrazil i vůz ZZS. Když se strážníci dostavili k 

muži, který byl ošklivě zraněn v oblasti hlavy a krvácel, zajistili nejprve jeho ošetření a 

převoz vozem ZZS k hospitalizaci. Poté provedli zjišťování skutečného stavu věci, kdy vyšlo 

najevo, že byl napaden mužem, který již z místa odešel. Byli zajištěni svědci události a dále 

bylo provedeno pátrání po muži podezřelém z uvedeného jednání. Tohoto se podařilo 

dohledat před nedalekou restaurací, kde byl požádán o podání vysvětlení ke zjištění 

skutečného stavu věci a byla u něj provedena dechová zkouška na zjištění přítomnosti 

alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. Celá věc byla dále strážníky zpracována a 

postoupena na OO PČR Blansko jako podezření ze spáchání TČ Výtržnictví.  

 

 

*Dalším oznámením, kterým se zabýval strážník MP Adamov, byl nahlášený únik plynu 

v bytě na ul. Komenského. Strážník se ihned vydal na místo, kde se již nacházela jednotka 

HZS Blansko, která provedla vstup do bytu a zastavení přívodu plynu. Jelikož bylo zjištěno, 

že majitelka je mimo Adamov, byla kontaktována majitelkou pověřená osoba, která si byt 

zabezpečila.    

 

 

*V měsíci lednu se naplno ukázalo, že zřízení Městského kamerového dohlížecího systému 

(MKDS)  bylo dobrým rozhodnutím pro ochranu majetku města. Strážníkům bylo totiž 

oznámeno, že nově opravený výtah vedoucí na ul. Sadová má poškozené vnitřní posuvné 

nerezové dveře tak, že je zde viditelná promáčklina. Strážníci tedy provedli vyhodnocení 

záznamů z MKDS, kde bylo zachyceno chování mladíka, který při cestě výtahem do dveří 

opakovaně udeřil a způsobil tak jejich poškození. Strážníci mladíka ztotožnili. Vyjádřením ke 

škodě bylo zjištěno, že tato přesahuje částku 5000 Kč, a proto byla celá věc postoupena na 

OO PČR Blansko jako podezření ze spáchání TČ Poškození cizí věci. Mladík tak bude muset 

uhradit nemalou částku za své řekněme zkratkovité jednání.    
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