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Vybrané události z března a dubna 2019 konkrétně:

*V uvedených měsících řešili strážníci ve třech případech porušení vyhlášky města Adamova
spočívající v nerespektování pravidel upravujících tzv. venčení psů. V souvislosti s tímto byla
udělena  jedna  pokuta  příkazem na místě,  proveden odchyt  pejska,  který  byl  převezen  do
útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku a také strážníci pomohli dohledat jednoho
ztraceného  pejska.  V  posledním  případě  věc  strážníci  vyřešili  domluvou,  jelikož  pejska
majitel aktivně hledal a jednalo se o časově velmi krátkou dobu, po kterou byl pejsek řekněme
na útěku. 

*Plesová sezona se  v Adamově  vydařila  i  přes  to,  že  na  jednom z plesů  museli  strážníci
zasahovat hned ve dvou případech. 
- Jednak museli ,,umravnit,, mladíka, který se pod vlivem alkoholu choval řekněme velice
neslušně a pokoušel si své síly měřit s ostatními hosty tím, že se s nimi různě postrkoval.
Poté, co odešel domů, se ještě pokoušel na ples vrátit, ale narazil na hlídkující strážníky, kteří
mu jeho ,,choutky,, překazili. Za své chování si v dalších dnech od strážníků vysloužil udělení
pokuty příkazem na místě. 
- O další přerušení plesu se na okamžik postarali sami strážníci, kteří byli nuceni přímo na
tanečním parketu dohledat osobu, kterou potřebovali požádat o podání vysvětlení ke zjištění
skutečného  stavu  věci  spočívající  zejména  v ověření  totožnosti  muže,  který  si  způsobil
zranění v ulicích města Adamova a strážníci mu přivolali ZZS.    

*Strážníci  v uvedeném  období  zasahovali  v  případě  ohrožení  života  v bytě,  kdy  museli
společně  s JSDH Adamov a PČR Blansko provést  násilné  otevření  dveří  bytu,  ve kterém
zůstal  uzavřený  muž  v bezprostředním  ohrožení  zdraví.  Po  násilném  otevření  dveří
příslušníky PČR byl muž předán k ošetření ZZS.

*Při hlídkové činnosti obdrželi strážníci SMS zprávu o výjezdu vozidel HZS Blansko a JSDH
Adamov k uvolněným krytinám na střeše místního kostela,  které  se  pohupovaly  ve větru.
Strážníci se dostavili na místo, kde po provedeném úkonu požádali přítomné hlídky JSDH
Adamov a HZS Blansko o obdobný úkon na ul. Mírová, kde se stejným způsobem chovala
krytina RD a bylo nebezpečí, že odlétávající kusy způsobí nějakou škodu či zranění osob. Na
žádost strážníků bylo provedeno odstranění i tohoto nebezpečí. 

*Další spolupráce strážníků MP Adamov, PČR Blansko, několika družstev HZS Blansko a
JSDH Adamov se odehrála v areálu bývalé firmy Adast, kde došlo k zahoření materiálu a
zakouření  prostoru  haly,  při  kterém  byla  zraněna  jedna  osoba  pokoušející  se  bojovat
s požárem. Strážníci na místě zajistili volnou cestu pro příjezd vozidel IZS a spolupracovali
při navádění vrtulníku letecké záchranné služby. 

*Řekněme  alarmující  bylo  pro  strážníky  oznámení  o  podnapilé  ženě  cestující  s  dítětem
v autobusu MHD. Strážníci  ihned přistoupili  do autobusu a zjistili,  že žena je pod vlivem
alkoholu  v takovém stavu,  kdy  nekontroluje  své  chování  a  je  sama pro  sebe  nebezpečná
nehledě  na  dítě,  o  které  by  měla  v tomto  stavu  pečovat.  Strážníci,  po  dohodě s orgánem
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nezletilé dítě předali do péče rodinnému příslušníkovi
a žena byla následně předána do péče ZZS pro akutní intoxikaci alkoholem. Vztahy v rodině
musí dále prověřit OSPOD, kterému byla věc oznámena.       
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