AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z února 2009 konkrétně:
* V ranních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že se na ul. Neumannova již delší dobu
nachází spící muž. Strážníci se dostavili na místo, kde muže požádali o prokázání totožnosti a
podání vysvětlení. Bylo zjištěno, že muž přijel za přítelkyní, u které měl přenocovat, ale
z nějakého důvodu se tak nestalo. Jelikož muž nejevil známky agrese ani nevzbuzoval veřejné
pohoršení, zkontaktovali strážníci jeho rodinu a muže doprovodili na vlakové nádraží, kde se
přesvědčili o tom, že muž odcestoval do svého rodného města.
*V ranních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že se na vlakovém nádraží
v prostorách čekárny ČD nachází muž, který leží na zemi a spí. Po příjezdu strážníků na místo
bylo zjištěno, že muž je zjevně pod vlivem alkoholu. Strážníci převezli muže, po provedení
nezbytných úkonů, na protialkoholní záchytnou stanici Brno-Černovice.
*Strážníci byli požádáni OO PČR Blansko o zadržení slečny, která je hlášena k trvalému
pobytu v Adamově, jelikož je po ní vyhlášeno pátrání PČR. Strážníci provedli šetření, při
kterém se jim podařilo zkontaktovat hledanou slečnu. Strážníci o celé věci informovali OO
PČR Blansko a vydrželi i s hledanou slečnou na služebně MP Adamov do příjezdu hlídky OO
PCR Blansko, které byla předána.
*V odpoledních hodinách bylo strážníkům tel. oznámeno prodavačkou místního obchodního
domu na Smetanově nám. 1, Adamov, že přistihla při krádeži hygienických potřeb neznámou
ženu. Po příjezdu strážníků byla žena požádána o prokázání totožnosti a podání vysvětlení.
Zboží bylo vráceno zpět do prodejny a ženě byla uložena bloková pokuta, jelikož se dopustila
přestupku dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů.
* V ranních hodinách byl na ul. Sadová zadržen muž, po kterém bylo vyhlášeno pátrání PČR.
Strážníci tohoto muže předvedli na služebnu MP Adamov a o předvedení informovali OO
PČR Blansko. Poté se na služebnu MP Adamov dostavili příslušníci SKPV Blansko, kterým
byl muž předán.
* Ve večerních hodinách byl na vlakovém nádraží v prostorách čekárny ČD přistižen muž ve
značně podnapilém stavu. Vzhledem ke stavu a chování byl muž, po provedení nezbytných
úkonů, převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno-Černovice.
* 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.
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