
 

INFORMACE ZE 

SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

ADAMOV 

 

Vybrané události z listopadu 2015 konkrétně: 

 

 Obavu o život svého kamaráda, který se měl prostřednictvím sociální sítě zmínit o 

sebevraždě, vyjádřil muž volající na linku 158. Jelikož se jednalo o obyvatele města 

Adamova, vyrazili strážníci ihned do místa jeho bydliště, kde se jim podařilo zjistit, že by se 

měl zdržovat se svojí přítelkyní na ul. Pod Horkou. Na uvedené ulici se již strážníci potkali i 

s přivolanou hlídkou OO PCŘ Blansko a společně provedli další pátrání po osobě, kdy ze 

získaných informací vyplynulo, že by se muž mohl nacházet uvnitř bytu. Byt byl otevřen za 

pomoci JSDH Adamov, ale nikdo uvnitř nebyl. Hledaný muž se po nějaké době dostavil na 

služebnu MP Adamov a netušil, co se stalo. Strážníci mu podali potřebné informace a pro 

jistotu přivolali ZZS ke zhodnocení jeho zdravotního stavu. Když se potvrdilo, že muž zřejmě 

jen nedomyslel vážnost svých slov, vysvětlili mu strážníci, že není rozumné tyto výroky 

zveřejňovat na sociální sítě. Nakonec buďme rádi, že se nikomu nic nestalo a jednalo se pouze 

o planý poplach.                

 

 Na základě telefonátů pohoršených občanů zjistil strážník u kostela sv. Barbory 

v Adamově muže, který pod vlivem alkoholu nekontroloval své chování, vzbuzoval veřejné 

pohoršení a obtěžoval všechny kolem svými vulgárními výroky. Strážník nejdříve muže 

vyzval, aby svého jednání zanechal a odešel do svého bydliště. Když tyto snahy o nápravu 

nepomohly, byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice, kde se 

mohl ze svého stavu probrat a přemýšlet o svém chování.   

 

 Při hlídkové činnosti kontrolovali strážníci prostor kolem garáží na ul. Plotní, jelikož měli 

informace, že by zde mohlo docházet k výrobě omamných nebo psychotropních látek tzv. 

drog. Podezření se potvrdilo, když strážníci v jedné z garáží spatřili dvě osoby, které se 

skláněly nad plynovým vařičem a kolem nich se nacházely potřeby nápadně podobné 

potřebám k výrobě drog. Celou tuto situaci podtrhoval i zápach chemikálií linoucí se okolím 

garáže. Strážníci oba muže omezili na osobní svobodě, jako osoby přistižené při spáchání TČ, 

a na místo přivolali hlídku OO PČR Blansko, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. 

V době vyčkávání na hlídku OO PČR Blansko se k místu dostavil ještě další mladík 

z Adamova, který ,,čirou náhodou“ kolem procházel a tak ho strážníci ,,požádali“ aby vyčkal 

na místě do příjezdu hlídky OO PCŘ Blansko. Jistě bude mít také co vysvětlovat.   

 

 Chtělo by se říci shoda náhod, která dopomohla k tomu, aby strážníci odhalili nelegálního 

migranta, který neměl patřičné doklady k pobytu v ČR. Na začátku strážníci přijali oznámení, 

že v restauraci na ul. Hradní napadá druh svoji družku nožem. Když se strážníci dostavili na 

místo, ujasnili si, že žádná z osob nemá u sebe bodnou zbraň a tedy další jednání bylo o to 

jednodušší. Dále bylo zjištěno, že došlo k neshodám mezi družkou a druhem. Družka měla 

zájem pouze na tom, aby mohla bezpečně opustit Adamov a muž ji již neobtěžoval. Jednalo 

by se o řekněme běžný případ, kdyby strážníci prověřováním totožnosti druha nezjistili, že o 

něm vlastně neví vůbec nic. Druh neměl u sebe žádné platné doklady totožnosti ani cestovní 

povolení apod. Jednalo se o muže ruské národnosti. Výsledkem všeho tedy bylo to, že družka 

mohla bezpečně, za dohledu strážníků, opustit Adamov a druh byl také bezpečně, za dohledu 

strážníků, převezen na služebnu OO PČR Blansko, kde byl předán ke zjištění totožnosti a 

provedení dalších úkonů v kompetenci cizinecké policie.  

 

 V měsíci listopadu strážníci dále řešili spadlý strom přes komunikaci, ke kterému přivolali 

HZS a vyčkali do jeho odstranění. Rušení nočního klidu, kdy postačovalo domluvit muži, 

který si pouštěl ve svém bytě hlasitou hudbu i přes pokročilou noční hodinu a odchytli a 

převezli do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata jednoho psa, který se volně pohyboval po 

městě Adamově.  

 

 



 

 

UPOZORNĚNÍ: Na základě výsledků ankety FÓRUM 2015, je aktuálně nejvíce vnímaným 

problémem účinnější postih majitelů psů při venčení a s tím spojeným znečišťováním 

veřejného prostranství. Z těchto důvodů bude přistoupeno k přísnějšímu postihování venčení 

psů v rozporu s vyhláškou města Adamova. Nerespektování vyhlášky města Adamova č. 

4/2012 bude postihováno uložením blokové pokuty. Ve zkratce jen uvedu časté omyly osob 

doprovázející psa: 

- Držet vodítko nebo náhubek v ruce při venčení psa není to stejné, jako použít vodítko 

nebo náhubek. 

- Okamžitě odstranit znečištění způsobené psem není to stejné, jako dojít si domů nebo 

na konec ulice pro sáček.  

- Evidenční známka položená doma v šuplíku není to stejné, jako když je připevněná na 

obojku či postroji.  

- Vyhláška nezohledňuje, zda je pejsek malý/velký, hodný/zlý, či neumí chodit na 

vodítku nebo nesnáší náhubek. Každý pejsek musí být venčen v souladu s vyhláškou 

města Adamova, jinak se jeho páníček dopouští přestupkového jednání.  

Nedávejte strážníkům možnost pokazit Vám den tím, že Vám budou muset udělit 

blokovou pokutu.  

 

 

 

 

Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prožití svátků vánočních, mnoho splněných přání a 

dárků pod stromečkem a hlavně zdraví a sílu do Nového roku 2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Mgr. Vítězslav Červený 

                                                                                               vedoucí strážník MP Adamov 


