AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z ledna 2009 konkrétně:
*V ranních hodinách strážníci spatřili na ul. Opletalova, Blažkova a P. Jilemnického větší
množství převržených kontejnerů na odpad a rozházené lavičky. Šetřením strážníků bylo
zjištěno, že to má na svědomí skupinka mužů, která se ve večerních hodinách vracela domů
z restaurace ,,Masna,,. Všichni z této skupinky byli požádáni o podání vysvětlení a podezření
ze spáchání přestupku bylo postoupeno správnímu orgánu pro projednávání přestupků MÚ
Adamov.
*Ve večerních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno dozorčím OO PČR Blansko,
že došlo k aktivaci zabezpečovacího zařízení v prodejně potravin na Smetanově náměstí.
Strážníci se ihned dostavili na místo, kde spatřili rozbité vchodové dveře do prodejny. Byla
provedena kontrola okolí a zabezpečení místa TČ do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, které
byla celá věc předána.
* V ranních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že se na ul. Komenského již
delší dobu nachází pes bez majitele. Strážníci se dostavili na místo, kde spatřili promrzlého
psa, rasy jezevčík, sedícího u garáže. Pes byl strážníky odchycen a převezen na služebnu MP
Adamov. Následně se na služebnu MP Adamov dostavila majitelka psa, které byl pes předán.
Přestupek byl, s přihlédnutím k okolnostem, vyřešen domluvou.
*V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že došlo k odcizení 5
kusů dřevěných europalet z pozemku na ul. Nádražní a že toto odcizení má na svědomí
osádka vozu Škoda 105. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde již tento vůz nezastihli.
Proto byla provedena lustrace vozidla, čímž bylo zjištěno, že majitel vozidla bydlí
v Bílovicích nad Svitavou. Dalším šetřením se strážníci dopátrali dvojice mužů, kteří se ke
krádeži přiznali. Za toto jednání byla mužům uložena bloková pokuta a europalety byly
vráceny zpět poškozenému.
*Při pochůzkové činnosti na ul. Opletalova byla provedena kontrola trhovce, při které bylo
zjištěno, že nemá řádně zaplacený poplatek za užívání veřejného prostranství. Jelikož se výše
uvedený dopustil přestupku dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů, byla mu uložena bloková pokuta.
*Ve večerních hodinách bylo na ul. Fibichova spatřeno os. vozidlo zn. Škoda Octavia, které
se podezřele pohybovalo po silnici. Vozidlo bylo strážníky zastaveno a řidička byla vyzvána
k předložení patřičných dokladů k vozu. Z řeči a pohybu řidičky bylo patrné, že je pod vlivem
alkoholických nápojů, a proto byla na místo přivolána hlídka OO PČR Blansko, které byla
řidička předána.
* V nočních hodinách bylo telefonicky oznámeno uživatelem bytu na ul. P. Jilemnického, že
je rušen hlukem vycházejícím ze sousedního bytu. Toto oznámení nebylo prvním. Již
v minulosti byli na tuto skutečnost strážníci upozorněni. Strážníci provedli šetření v okolních
bytech a podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu)
bylo postoupeno správnímu orgánu pro projednávání přestupků MÚ Adamov.

* V odpoledních hodinách byli strážníci telefonicky požádáni OO PČR Blansko o součinnost
při zadržení dvojice osob, která odcizila láhve alkoholu v obchodním domě na Smetanově
nám.
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že došlo ke krádeži v obchodním
domě na Smetanově nám. Strážníci se vydali za pachatelem, kterého dostihli na ul.
Komenského. Ukradené potraviny byly vráceny nepoškozené zpět do obchodu a pachateli
byla uložena bloková pokuta.
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