AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z října 2008 konkrétně:
*Strážníci prováděli usměrňování provozu vozidel na trase Adamov – Josefov z důvodu
natáčení pohádky v prostorách penzionu Švýcárna. Usměrňování provozu proběhlo bez
komplikací.
*V odpoledních hodinách byl strážníky MP Adamov při pochůzkové činnosti na ul. Sadová
spatřen pes rasy kříženec, který se pohyboval po ulici bez majitele. Pes byl strážníky
odchycen a umístěn v záchytném kotci MP Adamov. Následně se na služebnu MP Adamov
dostavila paní, která strážníkům sdělila, že pes je její. Pes byl majitelce předán, avšak až po
uhrazení blokové pokuty, která byla majitelce psa udělena za porušení obecně závazné
vyhlášky.
*Ve večerních hodinách byli strážníci požádáni hlídkou PČR Blansko o součinnost při měření
alkoholu v dechu řidiče, který byl uvedenou hlídkou zastaven na ul. Nádražní. Strážníci
provedli měření alkoholu v dechu a výsledek měření poskytli hlídce PČR Blansko k dalšímu
opatření.
*V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že v obchodním domě na
Smetanově nám. došlo ke krádeži potravin. Jelikož osoby, které se dopustily tohoto jednání
byly mladší 15 let a potraviny ihned navrátily neporušené zpět do prodejny, bylo toto jednání
projednáno s jejich rodiči.
*Ve večerních hodinách byl na ul. Komenského přistižen mladík, který podal osobě mladší 18
let alkoholický nápoj. Tímto jednáním se mladík dopustil přestupku a byla mu uložena
bloková pokuta.
*V dopoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že v Josefovském údolí ( ,,Karlov,, )
bude probíhat demolice stávajících budov, které jsou ve vlastnictví MZLU Brno (ŠLP
Křtiny). Jelikož se v jedné z budov již delší dobu nachází starší paní a pes, byli strážníci
požádáni o součinnost z důvodu bezpečnosti osob. Jelikož pes jevil známky agrese a z dřívější
doby již byl strážníkům tento pes znám a problémy s ním spojené, byl odchycen a umístěn do
útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku. Paní, která obývala budovu určenou
k demolici, byla z objektu vykázána a ve spolupráci s odborem sociálním MU Adamov jí byla
nabídnuta možnost ubytování.
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