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Vybrané události ze srpna 2019 konkrétně: 

 

* Strážníci byli informováni o vozidle, které je odstavené tzv. v Olšičkách a unikají z něj 

provozní kapaliny. Na místo přivolána jednotka HZS Blansko, která provedla zasypání místa 

sorbentem tak, aby nedošlo k rozšiřování prostoru, do kterého provozní kapaliny vytékaly. 

Strážníkům se poté podařilo spojit s majitelkou vozidla, která sdělila, že provede jeho 

odstranění. Dále uvedla, že zřejmě musel někdo vozidlo poškodit tak, že došlo k úniku 

kapalin. 

 

* K již známému muži vyjížděli strážníci do restaurace na ul. Hradní, kde se tento dostal do 

hádky se svou bývalou partnerkou. Spor vypuknul poté, kdy si bývalá partnerka vzala jejich 

společnou dceru k sobě i přes to, že ji měl zrovna v péči bývalý přítel. Učinila tak proto, že 

muž byl opilý a dle jejího vyjádření dceru patřičně nehlídal a tato vběhla do silnice před 

projíždějící vozidla. Na místě její vysvětlení potvrdili i hosté restaurace a navíc bylo 

dechovou zkouškou zjištěno, že muž je skutečně pod vlivem alkoholu. Strážníci tedy muži na 

místě sdělili podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a dále informaci, že 

věc bude předána na OSPOD z důvodu prověření péče o dítě. Muže poté vyzvali, aby místo 

opustil a již nepokračoval v jednání narušující veřejný pořádek. Po odjezdu strážníků se však 

muž zkoušel opět dostat zpět do restaurace, aby mohl pokračovat v narušování veřejného 

pořádku, nedbal výzev strážníků, a proto byl převezen k vystřízlivění na protialkoholní 

záchytnou stanici Brno – Černovice.   

 

* Na žádost operačního ZZS se strážníci dostavili na ul. Hradní, kde se měl nacházet zraněný 

muž a operační žádal o prověření, zda je muž skutečně zraněný nebo jen opilý. Když se 

strážníci dostavili na místo, bylo jasné, že muž je opilý, ale i vážně zraněný. Zřejmě se mu 

stala osudným jeho láska k pití, kdy upadl na láhev od piva a způsobil si nehezké zranění na 

dlani pravé ruky. Operační ZZS tedy na místo poslal vůz ZZS, který muže převezl k ošetření. 

 

* Podivné telefonické oznámení přijali strážníci během denní služby, kdy jim muž z ul. P. 

Jilemnického volal, že žádá o pomoc a bojí se odejít z bytu. Když se strážníci dostavili na 

místo, přivítal je muž, který byl už od pohledu pod vlivem nějakých látek, které nepříznivě 

ovlivňovaly jeho psychický stav. Muž sdělil, že kvůli bolesti zubů již snědl několik platíček 

různých prášků. Bylo zřejmé, že potřebuje lékařskou pomoc, kterou mu strážníci 

zprostředkovali a byl vozidlem ZZS převezen k hospitalizaci.   

 

* Rychlá, sportovní a nebezpečná jízda skončila dříve, než začala. Tak by se dalo shrnout 

oznámení, ve kterém byli strážníci upozorněni na hluk motorů na nově opravené cestě směr 

Adamov – Útěchov. Když se strážníci dostavili na místo a hledali zdroj zvuků, spatřili v jedné 

ze zatáček u tzv. Smeťáku dvě vozidla, z nichž jedno bylo „zaparkované“ v příkopě. 

Strážníkům bylo jasné, už při pohledu na vozidla, že se jedná o „závodníky“ kteří prověřují 

zdatnost svou i svých vozidel. Nemusím popisovat, že jim strážníci řekněme důrazně 

doporučili jinou zábavu, při které nehrozí vážné zranění osob, které by se mohly na 

komunikaci nacházet. Následovala dechová zkouška a přivolána PČR, která si celou dopravní 

nehodu převzala k dalšímu šetření. 
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