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Vybrané události z března a dubna 2020 konkrétně:

*Na  služebnu  strážníků  se  dostavila  žena,  která  si  stěžovala  na  nevhodné  chování  své
sousedky. Oznamovatelka údajně upozornila sousedku na hluk, který vychází z jejího bytu a
na křik dětí. Sousedku však upozornění na nevhodné chování rozčílilo a utrousila na adresu
oznamovatelky  několik  hanlivých  výrazů  a  chovala  se  údajně  hrubě.  Strážníci  oznámení
prověřili,  požádali  sousedku  o  podání  vysvětlení  a  celou  věc  postoupili  k projednání
Správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.
  
*Ve večerních hodinách prověřovali strážníci telefonát mladé slečny, která se bála vrátit do
svého bytu, kde se nacházel její  otec pod vlivem alkoholu. Strážníci  se ihned dostavili  na
místo, kde před bytovým domem nalezli mladou slečnu bez bot, a kolem bytového domu se
nacházely  poházené  osobní  věci.  Jak  bylo  později  zjištěno,  jednalo  se  o  osobní  věci  její
matky. Strážníci  tedy se slečnou šli do bytu, kde kontaktovali  jejího otce a požádali  ho o
podání  vysvětlení.  Bylo  zjištěno,  že  otec  je  pod  vlivem  alkoholu,  kdy  nekontroluje  své
chování, je rozčilený a vyhazuje z okna věci své přítelkyně.  S ohledem na situaci, zejména na
bezpečnost nezletilé, převezli strážníci otce k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici
Brno  –  Černovice.  Po  návratu  zpět  do  Adamova  ještě  strážníci  několikrát  zkontrolovali
mladou slečnu,  zda  je  v pořádku.  Za znečištění  veřejného prostranství  byl  muži  v dalších
dnech udělen příkazový blok na pokutu a o provedeném opatření byl informován OSPOD.  

*V ranních  hodinách obdržel  hlídkující  strážník  automatickou  SMS zprávu o zdravotních
komplikacích muže v bytě na ul. Údolní. Jelikož se strážník nacházel jen pár metrů od místa
události, ihned mohl muži poskytnout v jeho bytě pomoc. Strážník si převzal již aktivní hovor
na lince 155 a spolupracoval s operátorem při zjišťování zdravotního stavu muže, který seděl
u stolu a špatně vnímal okolí. Na místo se dostavila i JSDH Adamov a poté byl muž předán
ZZS Blansko. 

*V ranních hodinách požádal strážníky o pomoc bezradný muž, kterému do kuchyně tekla
voda zřejmě poškozenou stupačkou ze sousedního bytu. Strážníci se dostavili na místo, kde
však nebylo zřejmé, že by docházelo k nějakému úniku vody z konkrétního bytu. Na místo
tedy strážníci přivolali pracovníka firmy ADAVAK, který se již postaral o zjištění příčiny
havárie.  

*Na strážníky se obrátila zoufalá žena trvale bydlištěm v Praze, která neměla již několik dní
kontakt  se  svojí  matkou  bydlící  v Adamově  a  bohužel  neměla  žádnou  jinou  možnost  se
s matkou  spojit.  Požádala  proto  strážníky,  kteří  samozřejmě  prověřili,  zda  je  její  matka
v pořádku.  Za  pomoci  sousedů se  jim podařilo  matku  zkontaktovat  a  tak  si  mohla  dcera
oddechnout, že je její matka v pořádku. 

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- spolupracovali s PCŘ ve věci napadení u sportovní haly a v bytě na ul. Opletalova
- oznámili možné podezření na tzv. podvodné jednání, kdy pachatel využil situace a nechal

si zaplatit za zboží, které si však nikdo neobjednal
- projednali hned několik případů krádeže v OD Albert
- vrátili majiteli zapomenutý batoh
- zjistili  4  osoby,  které  se  bez  povolení  majitele  zdržovali  v jeho  objektu,  a  navíc  bylo

podezření, že tam vnikli násilím – předáno PČR
- přivolali ZZS muži, který upadnul na ul. Nádražní a způsobil si zranění
- přivolali HZS na místo, kde došlo k požáru ,,sklepní kóje“ na ul. Hradní
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