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Vybrané události z října a listopadu 2018 konkrétně:

* V nočních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno výpravčím ČD, že právě vyšel
před staniční budovu a všimnul si, že je pomalovaná barvou. Dále výpravčí strážníkům sdělil,
že viděl a slyšel osoby, které se právě kolem budovy pohybovaly, poté nastoupily do vozidla a
z místa odjely. Výpravčí strážníkům popsal vozidlo i směr, kam odjelo. Pro strážníky, kteří
právě prováděli hlídkovou činnost, pak již nebyl problém vozidlo zastavit a přistihnout tak
pachatele bezprostředně po spáchání TČ tzv. sprejerství. Osoby nemluvily česky a tak byla na
místo  přivolána  hlídky  OO  PČR i  cizinecké  policie.  Bylo  jasné,  že  pachatel  se  nachází
v uvedeném  vozidle,  ale  osoby  zpočátku  nechtěly  moc  spolupracovat.  Na  místě  se  však
podařilo získat dostatek důkazů vedoucích k vypátrání konkrétní osoby, kterou si převzala
hlídka OO PCŘ Blansko k dalšímu opatření.  

*Ke zraněnému řidiči  autobusu MHD přivolali  strážníky dva  muži,  kteří  právě  projížděli
kolem odstaveného autobusu na ul. Nádražní a všimli si, že s řidičem není něco v pořádku.
Když se strážníci dostavili na místo zjistili, že řidič se dostal do konfliktu se dvěma zřejmě
podnapilými,  nebo  jinak  ,,povzbuzenými,,  mladíky,  kteří  mu  způsobili  zranění  úderem
teleskopického obušku. Poté z místa  utekli.  Strážníci  po mladících  na místě  pátrali,  avšak
marně.  V dalších  dnech  se  podařilo  ustanovit  totožnost  obou  mladíků,  kteří  budou  dále
požádáni o podání vysvětlení. Celá věc bude postoupena k projednání příslušnému správnímu
orgánu jako podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.        

*O  pomoc  strážníků  požádal  majitel  hotelu  Pod  Horkou,  když  si  nevěděl  rady  s jedním
z hostů, který odmítal opakovaně opustit hotelový pokoj, porušoval domovní řád a měl již
několikrát  písemně  podepsané  ukončení  ubytování.  Celá  věc  byla  o  to  citlivější,  jelikož
z nevhodného chování muže měl řekněme ,,oprávněnou,, obavu nejeden host hotelu. Strážníci
věc na místě prověřili, požádali všechny dotčené o podání vysvětlení ke zjištění skutečného
stavu věci  a  nabyli  podezření,  že  by se mohlo jednat  o TČ Neoprávněný zásah do práva
k domu, bytu nebo nebytovému prostoru a proto celou věc postoupili  k projednání na OO
PČR Blansko.

*Opilého  řidiče,  který  usedl  za  volant  svého  vozu  a  snažil  se  zaparkovat  na  ul.  P.
Jilemnického, nahlásil strážníkům všímavý občan Adamova. Všimnout si tohoto řidiče nebylo
zřejmě těžké, jelikož při své snaze naboural minimálně jedno vozidlo a několikrát se otřel o
opěrné  zdi  parkoviště.  Strážníkům  se  podařilo  dorazit  v době,  kdy  ještě  mohli  muže  na
místě ,,zadržet,, pro podezření ze spáchání TČ Ohrožení pod vlivem návykové látky. Na místo
byla přivolána hlídka OO PCŘ Blansko, která si věc, spolu s hlídkou řešící dopravní nehody,
převzala k dalšímu šetření.   
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