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Vybrané události z června 2015 konkrétně: 

 

*O tom, že dětské hry někdy vyvolávají neadekvátní reakci dospělých, se přesvědčili strážníci 

na ul. Družstevní, kde řešili napadení dvou chlapců starším mužem. Na začátku všeho bylo 

řekněme nedorozumění a možná již minulé špatné zkušenosti s mladíky. Tito si hráli na terase 

restaurace ,,Oáza“ kdy shodili plechovku od nápoje dolů do blízkosti procházejícího muže, 

který toto bral jako útok na jeho osobu a oběma uštědřil pohlavek. Jelikož nedošlo k žádnému 

vážnějšímu zraněný, byla celá záležitost vyřešena uložením blokové pokuty a slibem, že už se 

taková reakce nebude opakovat. Mladíkům strážníci domluvili, jelikož z jejich výpovědí 

nebylo jednoznačně zřejmé, zda se v jejich jednání nenacházela také určitá ,,rošťárna“ a 

plechovka nakonec dolů nespadla náhodou.    

 

*Hned dvakrát za jeden týden řešili strážníci podnapilého muže, který posedával na ul. 

Opletalova. Pro strážníky to byl neznámý muž, ale brzy se jim podařilo zjistit, že je na 

návštěvě u své přítelkyně, ke které ho doprovodili a předali do její péče. Muž přislíbil, že se 

již alkoholu obloukem vyhne, což neučinil a další den se s ním strážníci potkali opět, avšak 

nyní o něj nestála ani jeho přítelkyně, která mu byla v předešlém případě ochotna podat 

pomocnou ruku. Strážníci tedy dohlédli na to, aby muž ženu neobtěžoval a odjel do svého 

bydliště.      

 

*Urážlivou SMS zprávu přišla strážníkům nahlásit žena, kterou tato forma komunikace 

právem obtěžovala. Strážníci kontaktovali majitele telefonního čísla, ze kterého byla zpráva 

odeslána a požádali ho o podání vysvětlení. Sice se nepodařilo přesně určit, kdo SMS zprávu 

z uvedeného telefonu zaslal, avšak jeho majiteli strážníci domluvili a poučili ho, aby se již 

tato situace neopakovala, neboť by poté byla projednána jako přestupek proti občanskému 

soužití s možností uložení sankce. Prozatím postačovala domluva.  

   

*Již klasickým výjezdem strážníků se i v tento měsíc stali tzv. podomní prodejci, kteří 

většinou nabízí služby spojené s odběrem elektřiny nebo plynu. Strážníci osoby ztotožnili, 

požádali o podání vysvětlení a vyzvali je, aby své činnosti zanechaly, jelikož porušují 

vyhlášku města Adamova. V tomto případě osoby uposlechly a opustily město Adamov.      
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