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ADAMOV

Vybrané události z července a srpna 2020 konkrétně:

*Ve večerních hodinách obdrželi strážníci upozornění, že na ul. Komenského, u tzv. internátu,
došlo k neshodám mezi dvěma muži, kteří si své záležitosti vyřizovali  tak vehementně, že
přitom  jeden  z nich  ,,prošel“  skleněnou  výplní  nacházející  se  při  vstupu  do  objektu.
Samozřejmě ji tímto rozbil a sklo se vysypalo na podlahu. Bylo řekněme štěstí, že nedošlo
k žádnému vážnému zranění. Strážníci na místě zajistili svědky události, dohlédli na to, aby si
po sobě výtečníci sklo uklidili a provizorně zajistili poškozenou výplň tak, aby nemohlo dojít
ke zranění jiných osob. Věc je dále v šetření strážníků MP Adamov. 

*K muži pod vlivem alkoholu, který neměl na zaplacení útraty v restauraci a vlastně nebyl
schopen ve svém stavu z restaurace ani odejít, byli přivoláni strážníci na ul. Hradní. Strážníci
dechovou zkouškou u muže zjistili hodnotu atakující 4 promile alkoholu v dechu. Na místo
byla přivolána ZZS, která muže převezla k ošetření, protože si stěžoval na bolest hlavy.  

*Při  pochůzkové  činnosti  byli  strážníci  upozorněni  na  zaparkované  vozidlo,  které  mělo
pootevřené  pravé  přední  okénko.  Strážníci  kontaktovali  provozovatelku  vozidla,  která  se
dostavila na místo a okénko si zajistila. Byla ráda za všímavost občanů, jelikož se za chvíli
strhla bouřka. 

*Prostřednictvím automatické zprávy IZS se strážníci dozvěděli, že na cyklostezce vedoucí
z ul. Hradní dále po lesní cestě Svitavská se nachází cyklista, který opakovaně spadl do řeky.
Když se strážníci dostavili na místo, byl již muž mimo vodní tok. Bylo zjištěno, že se u něj
zřejmě projevila nějaká zdravotní komplikace,  při které nezvládl řízení a sjel i  s kolem do
řeky, ze které mu pomohli kolemjdoucí. Strážníci vyčkali na místě do příjezdu ZZS, která
muže převezla k dalšímu ošetření. Kolo zůstalo v péči strážníků, kteří je uložili na služebně
MP Adamov do doby, než bylo předáno rodinnému příslušníkovi.  

*K opakovanému rušení nočního klidu vyjížděli strážníci několik nocí na ul. Komenského,
kde většinou stejné osoby pořádaly různé oslavy bez ohledu na noční klid. Prvně to strážníci
s dotyčnými řešili  domluvou,  ale nakonec došlo i  k uložení  příkazového bloku na pokutu.
Dále museli strážníci uložit příkazový blok na pokutu muži, který nekontroloval pod vlivem
alkoholu své chování a před restaurací na ul. Družstevní vzbuzoval veřejné pohoršení.

*Při noční hlídkové činnosti upoutali  pozornost strážníků tři nezletilci.  Když s nimi začali
strážníci  komunikovat,  bylo  jejich  chování  stále  více  zvláštní.  Jeden  dokonce  strážníkům
nahlašoval smyšlené údaje své totožnosti  apod. Nakonec se ukázalo,  že nezletilí  jsou pod
vlivem alkoholu a do Adamova přijeli do bytu rodinného příslušníka jednoho z nich, avšak
tento se v bytě nenacházel. Tedy nezletilci si užívali ,,svobody,, avšak zapomněli na to, že
jsou  ještě  pořád  ve  věku,  kdy  by  se  měli  zdržet  konzumace  alkoholických  nápojů.  Pro
všechny  byla  tato  situace  jistě  nepříjemná  zejména  v tom,  že  si  je  museli  od  strážníků
vyzvednout jejich zákonní zástupci.   



*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- krádež psa, která se později ukázala jako spíše nedorozumění nebo řekněme venčení bez
jasného souhlasu pána
- převezli jednu osobu na protialkoholní záchytnou stanici
- hned v několika případech asistovali ZZS při zranění osoby
- asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace
- převezli odchyceného psa do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku
- měřili rychlost vozidel v souvislosti s novým školním rokem

  

Mgr. Vítězslav Červený
                                                                                                vedoucí strážník MP Adamov


